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I

Úvod
Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných
příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020 (dále jen „Koncepce“) je
dokumentem udávajícím směr dalšího rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením.
Cílem Koncepce je podporovat zvyšování kvality služeb pro osoby se zdravotním postižením
v organizacích zřizovaných Zlínským krajem.

I.1
I.1.1

Pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením zřizované Zlínským krajem
Historie vzniku zařízení pro osoby se zdravotním postižením
V roce 1989 existovaly v regionu Uherské Hradiště dvě zařízení, dle tehdejší legislativy ústavy
sociální péče (dále jen „ÚSP“) poskytující služby lidem se zdravotním postižením, a to v obci
Velehrad. Konkrétně Ústav sociální péče Vincentinum s kapacitou 320 lůžek a Ústav sociální
péče Velehrad Stojanov s kapacitou 240 lůžek.
Po roce 1989 se prostory obou objektů, ve kterých byly služby poskytovány, postupně začaly
uvolňovat a navracet církvi (Olomouckému arcibiskupství). V rámci investiční podpory
z programů MPSV ČR Isfrim a Isprofin byly vybudovány nové kapacity.
Lidé žijící v ÚSP Velehrad Stojanov postupně odcházeli do nově vybudovaných zařízení ÚSP
Kunovice Na Bělince, ÚSP Uherský Brod a ÚSP Medlovice. Z původní kapacity 240 se díky
stěhování snižovala kapacita na 95 lůžek a s novou právní úpravou, kterou přinesl od 1. 1. 2007
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dostalo zařízení název Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad Salašská.
Lidé žijící v ÚSP Vincentinum postupně odcházeli do nově vybudovaných zařízení ÚSP Kunovice
Cihlářská, ÚSP Staré Město a ÚSP Velehrad Buchlovská. S novou právní úpravou dostalo
zařízení název Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum. Stávající
kapacita zařízení je 50 lůžek.
Všechna tato zařízení byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb Uherské Hradiště, který
zřizoval Okresní úřad Uherské Hradiště. K 31. 12. 2002 okresní úřady zanikly a k 1. 1. 2003
přešly na kraje v souladu s § 2, zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv
a závazků České republiky na kraje a obce.
Od Okresního úřadu Kroměříž - organizační složky státu, převzal Zlínský kraj Okresní ústav
sociálních služeb Kroměříž, který zahrnoval ředitelství a 13 zařízení. Postupně byla některá
zařízení v souladu s § 18 zákona č. 290/2002 Sb., převedena na Město Kroměříž a Pačlavice
(jednalo se o zařízení, která se nacházela na jejich území). Zbývající 4 zařízení (z toho 3 ústavy
sociální péče) byla začleněna pod příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Sociální služby
Uherské Hradiště.
Od Okresního úřadu Zlín - organizační složky státu, převzal Zlínský kraj samostatné příspěvkové
organizace. Jednou z nich byl Ústav sociální péče v Hrobicích a ve Fryštáku.
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Od Okresního úřadu Vsetín - organizační složky státu, převzal Zlínský kraj zařízení začleněná
pod Okresní ústav sociálních služeb Vsetín. Jedním z převzatých zařízení byl Ústav sociální péče
v Zašové.

I.1.2

Současná zařízení pro osoby se zdravotním postižením zřizované Zlínským krajem
K 1. 7. 2015 je Zlínský kraj zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací poskytujících sociální
služby osobám se zdravotním postižením.
V rámci příspěvkových organizací Zlínského kraje jsou lidem se zdravotním postižením
poskytovány pobytové služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením o celkové
kapacitě: 864 lůžek (některé mají kapacitu vyšší než 100 lůžek).

Tabulka č. 1: Současné uspořádání příspěvkových organizací a služeb pro osoby se zdravotním
postižením typu domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Poř.
číslo

Název organizace

Kapacita

Název zařízení

1.

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

1.1.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

114

1.2.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

26

1.3.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská

76

1.4.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

61

1.5.

Domov pro soby se zdravotním postižením Medlovice

35

1.6.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

64

1.7.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

50

1.8.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská

123

1.9.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum

50

1.10.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

95

2.

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

2.1.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová*

95

3.

Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace

47

4.

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace

4.1.

Místo poskytování – Fryšták

28

Celkem

864
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*Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová prochází procesem transformace. V průběhu roku 2015 klienti
postupně odcházejí do jiných služeb poskytovaných na komunitním základě a do konce roku 2015 bude stávající objekt
zcela opuštěn.

Příspěvkové organizace kraje dále poskytují pro osoby se zdravotním postižením tyto typy
sociálních služeb: týdenní stacionáře 37 lůžek, chráněné bydlení 24 lůžek, denní stacionáře 20 míst
a sociálně terapeutická dílna o okamžité kapacitě 4 místa.

I.1.3

Zařízení Zlínského kraje procházející změnou v přístupu k lidem se
zdravotním postižením
V roce 2007 byla zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská
(zařazený do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště) společně s Domovem
pro osoby se zdravotním postižením Zašová (zařazený do příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín) zapojena do pilotního projektu MPSV ČR „Podpora transformace pobytových
sociálních služeb“. Cílem transformace bylo převést stávající uživatele do jiných typů sociálních
služeb, umístěných v malých objektech v běžné zástavbě, ve kterých jim budou poskytovány
sociální služby dle jejich individuálních a reálných potřeb.
V průběhu roku 2015 bude proces transformace obou zařízení dokončen. V průběhu měsíce
července byl zcela opuštěn objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Salašská. V rámci transformace vznikla v listopadu 2014 v Uherském Hradišti pro 12 osob
s nízkou mírou podpory služba chráněné bydlení a od 1.7.2015 byla služba chráněné bydlení,
rovněž pro 12 osob, zřízena ve Starém Městě.
Do konce roku 2015 bude zcela opuštěn také objekt Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zašová. Stávající uživatelé služby postupně odcházejí do nových služeb
poskytovaných na komunitních principech.
Procesem změny v přístupu k poskytování služby osobám se zdravotním postižením rovněž
prochází sociální služby poskytované v rámci organizace Zlínského kraje Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením, p.o. Tyto změny byly podpořeny z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 87.
Zařízení zřizovaná Zlínským krajem, která procesem změny neprocházela, byla zařazena do
individuálního projektu kraje „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, realizovaného v období listopad 2013 - září 2015.

I.1.4

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života uživatelů stávajících služeb, vznik a nastavení
udržitelných nástrojů pro zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných osobám se
zdravotním postižením a systematická příprava na proces změny v poskytování sociálních
služeb směrem k zajištění služeb lépe odpovídají životu lidí v běžné společnosti.
Do projektu je zapojeno 11 zařízení poskytujících služby typu domovy pro osoby se zdravotním
postižením zřizovaných Zlínským krajem, z nichž 10 je začleněno do příspěvkové organizace
Sociální služby Uherské Hradiště (Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod,
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice Cihlářská, Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré
Město, Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kvasice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice,
Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník Chvalčov, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad Vincentinum a Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad Buchlovská), posledním zařízením je Domov Na Dubíčku, p.o..
Projekt byl realizován především, protože:


chybí strategie, jak by poskytované služby měly vypadat v dlouhodobém horizontu;



přestože tato zařízení usilují o průběžné zlepšení kvality poskytovaných služeb, prostor
pro zajištění individualizovaných služeb v rámci stávajících pobytových zařízení je výrazně
omezený.

V roce 2014 byly za podpory externích odborníků zmapovány v každém zařízení potřeby všech
uživatelů služeb, následně byla provedena analýza cílové skupiny, zmapovány ústavní prvky a
pro každé zařízení zpracována odborná studie materiálně technického zabezpečení služeb.
Ze získaných podkladů byla následně v roce 2015 pro každé zařízení zpracována analýza
kvality života. Cílem analýz kvality života lidí žijících v pobytových sociálních službách
bylo vyhodnotit, zda a v jaké míře stávající služby naplňují jejich požadavky na zajištění kvality
života. Tzn. srovnat stávající stav v tom, co služby zajišťují lidem, kteří ve službách žijí
a definovat žádoucí stav, co by lidé reálně potřebovali vzhledem ke svým schopnostem a
možnostem. V rámci každého zařízení byly identifikovány silné a slabé stránky a identifikovány
problémy, které bude z hlediska zajištění adekvátních služeb třeba řešit.

II

Východiska pro tvorbu Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského
kraje
Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským
krajem vychází z aktuálního legislativního rámce a strategických dokumentů pro oblast sociálních
služeb na mezinárodní, národní i krajské úrovni.

II.1 Legislativa
II.1.1

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva)
Úmluva patří mezi významné dokumenty mezinárodního charakteru. Byla přijata Organizací
spojených národů v roce 2006 a v roce 2009 byla ratifikována Českou republikou. Zajišťuje
lidem se zdravotním postižením rovný přístup, ochranu a uplatnění všech lidských práv a
podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti.
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V článku 12 Úmluva hovoří o „rovnosti před zákonem“. Státy, které Úmluvu přijaly,
zde uznávají, že lidé se zdravotním postižením mají právní způsobilost ve všech oblastech
života. Zároveň se státy zavazují přijmout taková opatření, aby umožnily lidem s postižením
přístup k asistenci, kterou budou potřebovat k tomu, aby mohli svou právní způsobilost
uplatnit. Česká republika na tuto svou povinnost reaguje v zákoně č. 89/2012 Sb., neboli
v tzv. „Novém občanském zákoníku“, kde ruší možnost člověka zbavit způsobilosti k právním
úkonům a zároveň nastavuje mechanismy podpory v rozhodování lidem, kteří to potřebují.
Dále článek 19 garantuje „nezávislý způsob života a zapojení do společnosti“. Je zde uznáno
rovné právo lidí se zdravotním postižením žít v rámci komunity, s možnostmi volby a stejnými
právy, jako mají ostatní lidé. Státy mají zajistit, aby lidé s postižením měli možnost si zvolit
místo pobytu, kde a s kým budou žít, a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí; měli přístup
ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším komunitním
podpůrným službám včetně osobní asistence, nezbytným pro nezávislý způsob života a
začlenění do společnosti.

II.1.2

Evropský dobrovolný rámec pro kvalitu sociálních služeb
Mezinárodní dokument Evropský dobrovolný rámec pro kvalitu sociálních služeb byl schválen
v roce 2010 sociálním výborem Evropské komise pro sociální ochranu. Cílem tohoto rámce
je vytvořit jednotné chápání kvality sociálních služeb v rámci Evropské unie prostřednictvím
definování principů kvality, jež by sociální služby měly splňovat, jako je dostupnost,
individualizovaná podpora člověka, orientace na výsledky, respekt k právům člověka,
zapojování lidí do řešení své nepříznivé sociální situace, partnerství a mnoho dalších.

II.1.3

Listina základních práv a svobod
Listina základních práv a svobod je deklarací základních lidských práv a svobod. Podle Ústavy
České republiky je součástí ústavního pořádku (jedná se o ústavní zákon č. 2/1993 Sb.).
Základní lidská práva všeobecně známe a zabýváme se jimi při řešení otázky jejich ochrany ve
vztahu ke klientům služby. I přesto však považujeme za důležité zdůraznit fakt, že základní
lidská práva mají všichni lidé, bez rozdílu – tedy např. i lidé s mentálním postižením či
duševním onemocněním.

II.1.4

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (dále jen “zákon o
sociálních službách“)
Zákon o sociálních službách je základní legislativní dokument pro oblast sociálních služeb.
Upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální
situaci. Zákonem o sociálních službách jsou dle § 2 stanoveny základní zásady poskytování
sociálních služeb:
Odst. 1: Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
(§37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Odst. 2: Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí
zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb
osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k
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takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v
zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod osob.
Dle § 38 zákona o sociálních službách “Služby sociální péče pomáhají osobám zajistit jejich
fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich sociálním prostředí a
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na
poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.“

II.1.5

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
Vzhledem k tomu, že jsou v některých zařízeních také nezletilé děti, je nutné zmínit také zákon
o sociálně-právní ochraně dětí, který v § 6 mj. zmiňuje, že se sociálně-právní ochrana zaměřuje
také na děti, které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu
dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich
umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců. Sociálně-právní ochrana se také
zaměřuje na děti umístěné v tomto typu zařízení na základě rozhodnutí soudu.

II.2 Strategické dokumenty
II.2.1

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče
Kritéria transformace (Doporučený postup MPSV č. 3/2009) dávají základní indicie procesu
transformace a humanizace zařízení sociálních služeb. Jsou také závaznými podmínkami pro
čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu pro vybraná zařízení
sociálních služeb.
Hlavním záměrem kritérií je nastavit jasný rámec transformace zařízení služeb sociální péče na
základě individuálně určených potřeb uživatelů.
V rámci tohoto dokumentu se transformací sociálních služeb rozumí souhrn procesů změny
řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným stavem
byla péče v běžných životních podmínkách.
Deinstitucionalizací rozumíme proces, ve kterém dochází k proměně instituce jak ve smyslu
formalizované struktury pravidel, řádu a filosofie služby, tak ve smyslu sídla (umístění v objektu
a komunitě) tak, aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně orientovány na
potřeby uživatelů a ne na potřeby formalizované organizace-instituce. Je jí dosahováno
proměnou institucionální péče v péči v „komunitě“.
Procesem humanizace se rozumí proces vedoucí k proměně systému péče a prostředí tak, aby
naplňoval práva a potřeby uživatelů.
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II.2.2

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018
(dále jen „Střednědobý plán“)
Střednědobý plán je strategický dokument Zlínského kraje pro oblast poskytování sociálních
služeb směřující k naplnění vize a cílů pro sociální oblast, v souladu se zákonem o sociálních
službách. Povinnost kraji zpracovávat Střednědobý plán ukládá zákon č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
Zlínský kraj v roce 2008 stanovil Vizi sociálních služeb do roku 2020 „Efektivní, kvalitní a
dostupné sociální služby poskytované ve Zlínském kraji osobám v nepříznivé životní situaci
s cílem zabránění jejich sociálnímu vyloučení a podporující co nejvyšší kvalitu života“.
Střednědobý plán je postaven především na zjištěných potřebách těchto osob a hledání
způsobů jejich uspokojování.
V rámci zpracovávání Střednědobého plánu si pracovní skupiny SO ORP vydefinovaly v rámci
cílové skupiny „osoby se zdravotním postižením“ mimo jiné tuto potřebu:
Potřeby klientů v pobytových zařízeních a začlenění do běžné společnosti – zvláště
v souvislosti s probíhající transformací ústavní péče bylo myšleno postupné nahrazování
ústavního prostředí prostředím, které je pro většinu obyvatel běžné, přirozenější, s cílem
umožnit osobě se zdravotním postižením žít plnohodnotný život a být součástí společnosti.
Běžný život se promítá do oblasti bydlení, práce, sociálních kontaktů a trávení volného času.
K tomu, aby tyto oblasti běžného života mohla osoba se zdravotním postižením prožívat,
potřebuje mít vytvořeny příležitosti a podmínky. S ohledem na míru jejích schopností a
dovedností pak nastavit odpovídající individuální míru podpory.
V rámci analýzy cílové skupiny „osoby se zdravotním postižením“ byly učiněny tyto závěry:


Stávající ústavní1 charakter pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
nereflektuje potřeby těchto osob, není zajištěna dostatečná nabídka služeb
podporující život osob se zdravotním postižením v přirozeném komunitním prostředí.



Dominance pobytové formy, domovů pro osoby se zdravotním postižením,
představuje finančně nejnákladnější způsob v tomto segmentu služeb.



Vysoká koncentrace velkokapacitních pobytových služeb domovů pro osoby
se zdravotním postižením v ORP Uherské Hradiště a ORP Kroměříž.



Nejpočetnější skupinou využívající pobytové služby péče pro osoby se zdravotním
postižením jsou osoby v produktivním věku (od 27 – 64 let).

1

Ústav - také ústavní zařízení: dříve byl užíván termín „ústav sociální péče“ (dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v
sociálním zabezpečení, v platném znění). Používáním termínu ústav máme na mysli jakoukoliv instituci, která
poskytuje klientům nepřetržitou péči spojenou s ubytováním, stravováním a dalšími službami nahrazujícími
běžný způsob života. Jedná se tedy o instituci, která nenaplňuje principy normality, nesměřuje k sociálnímu
začleňování a vykazuje ústavní prvky jako např. izolace klientů od běžného prostředí na základně společného
znaku (př. zdravotní postižení), potlačení individuality člověka, dodržování přesného režimu zařízení, jasná
hierarchie role klienta a pracovníka, společné stravování, společné ubytování atd.
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Ve vztahu ke struktuře osob využívajících pobytové služby péče není dostatečné
pokrytí službami, které by naplňovaly potřeby sebeuplatnění, osamostatnění,
pracovního uplatnění a přirozených sociálních kontaktů osob s mentálním postižením
a duševním nemocněním, a to zejména v ORP Kroměříž, Uherské Hradiště, Bystřice pod
Hostýnem a Uherský Brod.

V Návrhové části Střednědobého plánu jsou pak definovány věcné priority období 2016 –
2018 pro jednotlivé cílové skupiny. Pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením jsou
mimo jiné definovány tyto priority:


Priorita 2.2. Podpora transformace kapacit ústavních služeb pro osoby se zdravotním
postižením na pobytové služby odpovídající identifikovaným potřebám klientů a
osobám v území.
Zlínský kraj disponuje vysokým počtem kapacit ústavních pobytových služeb. Jak je
zřejmé z analýz těchto služeb a zkušeností z projektů transformace sociálních služeb
pro lidi se zdravotním postižením, stávající model ústavních služeb je z pohledu
zajištění práv osob se zdravotním postižením zcela nevyhovující a rizikový. Jak
vyplynulo z poznatků, řada osob v těchto službách nepotřebuje rozsah služeb
pobytových zařízení a stává se „naduživateli“ služeb. Poskytované ústavní služby
nenaplňují základní zásady stanovené zákonem o sociálních službách, tj. pomoc
vycházející z individuálně určených potřeb osob, aktivní působení na osoby, podpora
rozvoje jejich samostatnosti, motivace k činnostem, které nevedou k dlouhodobému
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.



Priorita 2.3. Podpora integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím
rozvoje ambulantních, terénních a vybraných pobytových služeb v místech, kde tyto
osoby žijí.
Tato priorita souvisí s naplňováním priority 2.2. Vytvářet příležitosti pro osoby
opouštějící ústavní pobytové služby a jejich integrace do běžné komunity je rozhodující
pro zvyšování jejich kompetencí, sebevědomí a posilování jejich samostatnosti. V
následujícím období bude cílem vznik a rozvoj ambulantních a terénních služeb na
úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve kterých pro tuto cílovou
skupinu nejsou služby dostupné. V případě pobytových služeb budou preferovány
služby typu sociální rehabilitace a chráněné bydlení komunitního typu. Prioritou bude
zajištění služeb osobám odcházejícím z ústavních pobytových služeb.
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III Analytická část
III.1 Charakteristika cílové skupiny
Charakteristika cílové skupiny vychází z analýz cílové skupiny zpracovaných jednotlivými
zařízeními v rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji“.
Analýzy cílové skupiny v zařízeních byly zpracovávány k datu 30. 6. 2014. K tomuto datu sociální
služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením využívalo 738 lidí s velmi širokou
různorodou škálou zdravotního postižení a potřeb.
Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb poskytují zařízení zapojená do projektu službu
především lidem s mentálním, kombinovaným, tělesným a jiným zdravotním postižením,
přičemž určující cílová skupiny jsou lidé s mentálním postižením. Domov pro osoby zdravotním
postižením Kvasice poskytuje dle Registru poskytovatelů službu také lidem se zrakovým
postižením.
Specifickým zařízením je Domov Na Dubíčku, p.o., které dle Registru poskytovatelů poskytuje
službu rovněž lidem s chronickým duševním a s chronickým onemocněním.

Graf č. 1: Složení osob v zařízeních Zlínského kraje z hlediska pohlaví

Muži (42%)

Ženy (58%)

Z provedené analýzy vyplývá, že ve sledované době v zařízeních žije větší část žen (58%) a 42%
mužů.
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Graf č. 2: Rozdělení všech osob z hlediska věku
Senioři od 65
let
16%

Děti do 18 let
8%

Graf č. 3: Rozdělení dětí do věkových kategorií

Mladí
dospělí 19 26 let
7%

Děti 16 - 18 let
34%

Lidé v produktivním
věku do 64 let
69%

Děti 0 - 6 let
3%
Děti 7 11 let
29%

Děti 12 - 15 let
34%

V grafu č. 2 je patrné rozdělení všech osob v zařízení DZP z hlediska jejich věku. Nejpočetnější
skupinou jsou osoby v produktivním věku, tj. ve věku od 27 do 64 let, které zaujímají 69 %.
Významnou skupinu 16% tvoří senioři. Zbylou skupinou jsou děti (osoby do 18 let), zastoupené
v 8 % a mladí dospělí (ve věku od 19 do 26 let) zastoupení v 7%.
Ve skupině dětí do 18 let jsou téměř třetinovými podíly zastoupeny věkové kategorie dětí od 711 let, dále od 12-15 let a od 16-18 let.
Zbylé procento (3%) tvoří děti do 6 let. Konkrétně děti do 18 let žijí v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Medlovice, Domově pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Na
Bělince, Domově pro osoby se zdravotním postižením Kvasice a Domově pro osoby se
zdravotním postižením Javorník Chvalčov. Tato zařízení poskytují sociální službu dětem buď na
základě uzavřené smlouvy s rodiči, nebo na základě soudem nařízené ústavní výchovy.
Zdravotní postižení a jeho projevy u dané osoby by měly být určující pro způsob poskytování
sociální služby. Proto bylo v rámci analýzy cílové skupiny jednotlivých zařízení sledováno jaké
osoby s jakým typem postižení či onemocnění se v zařízeních DZP nacházejí. Zařízení měla
každou osobu zařadit dle druhu zdravotního postižení a v návaznosti na to vymezit, které
zdravotní postižení je u dané osoby určující pro způsob poskytování podpory. V případě, že to
zařízení nebyla schopna určit, byla osoba zařazena do kategorie „nelze určit“.
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Graf č. 4: Složení osob z hlediska druhu zdravotního postižení
Lidé s jiným
zdravotním
Lidé s
postižením
psychotickým
7%
onemocněním
5%

Nelze určit
13%

Lidé s poruchou
osobnosti
6%

Lidé s mentálním
postižením
69%

Z vyplněných dat vyplývá, že téměř 70% osob se zdravotním postižením jsou osoby s mentálním
postižením, 7% tvoří osoby s psychotickým onemocněním a 6% tvoří osoby s poruchou
osobnosti. 7% tvoří osoby s jiným zdravotním postižením (tělesné postižení, porucha
autistického spektra, osoby s Huntingtonovou chorobou, s Downovým syndromem, osoby s
demencí, se závislostí na alkoholu aj.) Zbylých 13% osob bylo ze strany zařízení označeno jako
„nelze určit“.
Způsob a míra poskytování podpory u daného člověka je rovněž ovlivňována jeho mobilitou a
jeho schopností se samostatně pohybovat v prostředí. Zajišťování potřebné míry podpory lidem
se sníženou schopností se samostatně pohybovat klade nároky nejen na speciální úpravy
prostředí, ve kterém je služba poskytována, ale také na dostupnost personálu.

Graf č. 5: Složení osob z hlediska mobility
Lidé mobilní za
pomoci
pracovníka
22%

Lidé mobilní
bez pomoci či s
kompenzační
pomůckou
78%
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Z provedené analýzy vyplynulo, že 22 % osob je mobilních pouze za pomoci pracovníka a 78%
osob je mobilních bez pomoci či se pohybuje samostatně s kompenzační pomůckou (např.
chodítkem, francouzskou holí, na vozíku).
Osoby žijící v zařízení byly v rámci analýzy cílové skupiny dále rozděleny z hlediska výše
přiznaného příspěvku na péči.

Graf č. 6: Složení osob z hlediska výše příspěvku na péči
bez příspěvku na
péči
I. stupeň
2%
15%
IV. stupeň
37%

II. stupeň
23%

III. stupeň
23%

Z grafu vyplývá, že 38% z celkového počtu osob pobírá příspěvek v I. nebo II. stupni, 2% osob
příspěvek na péči nepobírají. Lze z toho dedukovat, že tyto osoby jsou v řadě úkonů péče o sebe
soběstačné a potřebují menší míru podpory než osoby pobírající příspěvek ve III. a IV. stupni. Ty
tvoří 60% osob žijících v zařízeních.
Vzhledem k tomu, že praxe přináší poznatky, že ne vždy je výše přiznaného příspěvku
vypovídajícím ukazatelem u dané osoby o tom, jakou míru podpory skutečně potřebuje, byla
v rámci projektu vytvořena metodika pro zařízení a osoby byly na základě této metodiky zařazeny
do tří kategorií (s nízkou, střední a vysokou mírou podpory).

Pracovníci zařízení při rozdělení klientů do skupin dle potřebné míry podpory postupovali dle
následujícího metodického pokynu:

1. nízká míra podpory (asistent/pracovník přichází každý den/několikrát v týdnu - přes
den, ale zvládne být klient několik hodin v bytě sám a nemá asistenci v noci):


zvládá být bezpečně doma (včetně v noci)



zvládá si ohřát nebo připravit jídlo s asistencí



zvládá hygienu



zvládá zabezpečit byt/pokoj, když odchází
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rozezná nebezpečí a umí si říct o pomoc (zvládá nouzové a havarijní situace)



zvládá nějakou formu komunikace (říci si o pomoc)



orientovat se bezpečně v místě bydliště



zvládá se pohybovat bez pomoci druhé osoby (i pomoci kompenzačních pomůcek)



nesmí mít nekontrolované epileptické záchvaty v noci



zvládá samostatné užití léků

2. střední míra podpory (asistence je poskytovaná během dne/i celý den, ale není
potřebná v noci):


klient zvládá být bezpečně doma v noci



klient se zvládá sám bezpečně pohybovat v domácnosti



ve dne potřebuje podporu v některých hygienických a sebe obslužných úkonech, při
vyřizování běžných záležitostí a v samostatném pohybu venku



klient necestuje sám

3. vysoká míra podpory (asistence je poskytovaná nepřetržitě, ve dne i v noci):


klient potřebuje noční asistenci (podporou asistenta v noci se rozumí úsek od usnutí
do probuzení)



klient potřebuje podporu téměř při všech hygienických a sebe obslužných úkonech



neorientuje se v prostoru, čase, obstarávání běžných záležitostí



potřebuje podporu při zvládání konfliktů s druhými, se sebepoškozováním apod. (tzv.
„problémové chování“)



klient má dlouhodobé zdravotní problémy



klient potřebuje doprovod

Pro zařazení klienta do dané skupiny je podmínkou, aby klient zvládl skutečně všechny úkony a
měl dovednosti, které jsou uvedené. Pokud vše nezvládá a neumí (byť jen jednu
z vyjmenovaných činností), je nutné klienta zařadit do skupiny další, s větší mírou podpory.
Hovoříme-li o pojmu „zvládá“, máme na mysli, že tuto činnosti klient zvládne sám, bez pomoci
pracovníka. Nelze tedy zahrnout klienty, kteří se dané dovednosti teprve učí.

Rozdělení osob v zařízení dle této metodiky dopadlo následovně:
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Graf č. 7: Složení osob z hlediska míry potřebné podpory
Lidé s nízkou
mírou podpory
15%

Lidé se střední
mírou podpory
27%

Lidé s vysokou
mírou podpory
58%

Z vyplněných dat vyplývá, že 15% osob žijících v zařízeních potřebuje nízkou míru podpory, 27%
osob potřebuje střední míru podpory a 58% osob potřebuje vysokou míru podpory.

Graf č. 8: Složení z hlediska gramotnosti
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Graf č. 9: Složení z hlediska stupně dosaženého vzdělání
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Přes 240 osob žijících v zařízeních umí číst a psát a cca 200 osob umí rovněž počítat. Přes 270
osob žijících v zařízeních má alespoň základy či základní vzdělání, více než 100 osob má výuční list,
středoškolské či vysokoškolské vzdělání.
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Graf č. 10: Rozdělení osob podle
místa, odkud pocházejí

Graf č. 11: Zastoupení osob z jiných
krajů odkud přišli do zařízení
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Jiný
20%

Jihomoravský
49%

Vysočina
5%
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Z grafu č. 10 vyplývá , že zařízení DZP využívají stěžejně osoby pocházející ze Zlínského kraje, ty
tvoří 60 %. Z vyplněných dat dále vyplývá, že cca 40% osob nepochází ze Zlínského kraje.
Z grafu je zřejmé, že nejvyšší procento osob, téměř 50% pochází z kraje Jihomoravského,
významná část, téměř 20% osob pochází z kraje Olomouckého, část osob pochází z krajů
Moravskoslezského a Vysočina. Zbylých 20% osob pochází z krajů Středočeského, Pardubického
Ústeckého, Plzeňského, Královehradeckého a jiných. S ohledem na historii vzniku zařízení pro
osoby se zdravotním postižením v ORP Uherské Hradiště lze předpokládat, že tato procenta jsou
ještě mnohem vyšší, nicméně v současné době již těžce dohledatelná.

III.2 Analýza kvality života
III.2.1 Vnímání kvality života
Základním východiskem, z něhož vycházelo zpracování analýzy kvality života, byla skutečnost,
že lidé se zdravotním postižením, kteří jsou obyvateli pobytových služeb, mají stejná práva jako
každý a kvalita jejich života je přímo určená kvalitou poskytované podpory, která by jim měla
být cíleně a zcela individuálně poskytována tak, aby mohli žít „normální život“.
Žít normální život znamená pro dospělého člověka v základu:
-

bydlet,

-

pracovat,

-

mít vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)

-

mít možnost trávit volný čas podle svých představ.

Aby člověk žil „normálně“, potřebuje k tomu mít možnost rozhodovat se, svobodně se
pohybovat a domluvit se (komunikovat, vyjádřit se a rozumět).
Základem analýzy kvality života obyvatel vybraných pobytových služeb je formulování a
následné ověřování hypotéz, které jsou, dle našeho pohledu, pro kvalitu života lidí se
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zdravotním postižením určující. Při formulaci a následném ověřování hypotéz, se opíráme o
aktuálně platné zákonné normy.
Mluvíme-li o kvalitě života osob, respektujeme základní lidská práva, která všichni lidé mají a
která se stala východisky pro tvorbu Koncepce.

Základní faktory, které ovlivňují kvalitu života člověka v pobytové službě
I.

Prostředí poskytování služby
Tj. místo, kde je služba poskytována, zasazení do prostředí, možnosti komunity reagovat
také na potřeby a očekávání člověka s postižením, způsob bydlení a vybavení bydlení.

Hypotézy:
A. Lidé (osoby se zdravotním postižením) mají možnost si zvolit kde a s kým budou žít a
nejsou nuceny žít ve specifickém prostředí. (Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením článek č. 19).
B. Prostředí, ve kterém je služba poskytována (okolí pobytové služby) respektuje potřeby
lidí se zdravotním postižením, je k jejich potřebám vstřícné a umožní jim využívat
všechny dostupné služby v okolí (bezbariérovost, vzdálenost, veřejná doprava, cenová
dostupnost).
II.

„NORMÁLNÍ ŽIVOT“ Způsob a míra podpory člověka s postižením v kontextu normality


normální rytmus života – ten zahrnuje normální rytmus dne (ráno škola nebo práce,
odpoledne aktivity, večer odpočinek), normální rytmus týdne (pracovní dny a víkendy,
svátky), normální rytmus roku (dovolená, prázdniny, roční období), běžný život ve
světě mužů a žen, běžná domácnost v běžném sousedství ostatních lidí;



normální prostředí – změna místa je normální, žádoucí, jde o to neprožít celý den v
jednom prostředí; normálně člověk jinde bydlí, jinde se vzdělává anebo pracuje, jinde
realizuje své koníčky;



společensky ceněné způsoby naplnění potřeb – je třeba naplnit potřeby lidí s
mentálním postižením způsobem, který je běžný pro ostatní, nabízet společensky
hodnotné aktivity (používat předměty adekvátní věku, vytvářet prostředí adekvátní
věku, nabízet smysluplné aktivity).

Hypotéza:
C. Lidé (osoby se zdravotním postižením) žijí „normální život“, tehdy, když mají příležitost
s potřebnou podporou využívat dostupné zdroje a vstupovat do běžných životních rolí.
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III.3 Výstupy ze sběru dat pro Analýzu kvality života
V rámci sběru dat pro analýzu kvality života byly v každém zařízení provedeny rozhovory se šesti
vybranými obyvateli zařízení (respondenty), u nichž byla zjišťována kvalita života (bylo
ověřováno konkrétně u těchto osob, jak to v jednotlivých oblastech života mají). Výběr
respondentů byl proveden tak, aby vzorek vybraných obyvatel zahrnoval osoby vyžadující
nízkou, střední a vysokou míru podpory, současně při zohlednění jejich rozdílného věku
(nezletilých dětí, osob v produktivním věku, či starších osob v zařízení). Dalšími kritérii byla
schopnost pohybovat se bez podpory a s podporou někoho dalšího nebo schopnost domluvit se
se svým okolím.
U všech vybraných respondentů současně proběhlo mapování časových snímků dne. Z jejich
analýzy vyplývá, že časové snímky všech respondentů jsou v mnohých ohledech podobné (často
bez ohledu, jakou potřebnou míru podpory tato osoba potřebuje). Z rozhovorů a pozorování je
dále zřejmé, že většina činností v zařízení probíhá na základě stanovených harmonogramů, které
nabízí klientům možnost využití skupinových aktivit. Podpora není v dostatečné míře
individualizována. Stanovené struktury harmonogramu práce jednotlivých pracovníků omezují
osoby v možnosti organizovat si činnosti během dne podle svých představ, případně s podporou
tak, aby respektovala momentální rozhodnutí daného člověka.

III.3.1 Potřeba podpory v oblasti komunikace
Jednou z podmínek, aby člověk žil „kvalitní život“ je, aby dokázal komunikovat, vyjádřit se a
rozumět. Vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením mají často omezení v této
oblasti, je potřeba jim poskytovat cílenou a individuální podporu. Nestačí, aby pracovníci
osobu znali a z jeho projevů poznali, co si myslí. Je potřeba, aby pomohli člověku nastavit
oboustranný komunikační systém, který bude sloužit ke sdělování informací nejen směrem od
pracovníka ke klientovi, ale také od klienta k pracovníkům či jiným osobám. Jedině tak je
možné, aby daný člověk vyjádřil svou vůli a ostatní mohli reagovat na jeho potřeby, požadavky
a přání.
Ze všech zařízení jednoznačně vyplývá potřeba cílené individuální podpory v oblasti
komunikace. V níže uvedeném grafu je znázorněn fakt, že téměř polovina osob, které žijí ve
vybraných zařízeních, se dorozumívá jinak, než slovně. Ve většině zařízení byla zahájena
v průběhu projektu odborná spolupráce s odborníky na AAK. Zařízení si rovněž uvědomují
potřebu vyčlenění a vyškolení určeného stálého pracovníka na zařízení věnujícího se této
oblasti, vzdělání týmu a také posílení pracovního týmu co do počtu pracovníků v přímé práci.
Graf č. 12 Rozdělení osob v zařízeních z hlediska způsobu komunikace
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III.3.2 Podpora v oblasti rozhodování
S možností komunikovat a vyjádřit svou vůli a potřeby úzce souvisí možnost rozhodovat o sobě
a podobě svého života. Ze šetření v DZP vyplynulo, že obyvatelé potřebují individuální podporu
v této oblasti.
Zařízení poskytují službu primárně lidem s mentálním postižením, jejichž základní potřebou je
podpora v oblasti rozhodování. Ze šetření vyplynulo, že pokud jsou respondenti schopni
samostatného rozhodování a vyjádření své vůle, rozhodují se o věcech, které se odehrávají
primárně uvnitř zařízení (např. co si oblečou, zda půjdou do „terapie“ či nikoli, v kolik hodin
půjdou spát). Nicméně nejsou podporováni v tom, aby se rozhodovali i v dalších oblastech
běžného života (vezmu/nevezmu si léky, jak využiji své peníze, jak budu trávit svůj volný čas
atd.).
Bylo zjištěno, že se zvyšující se potřebou podpory se rapidně snižuje možnost se samostatně
rozhodovat. Primárně je to způsobeno nedostatkem pracovníků v přímé práci tak, aby jim
k tomu poskytlo potřebnou podporu, a také prostředím, v němž je služba poskytována (mnoho
lidí na jednom místě, zařízení mají ústavní charakter).

III.3.3 Pohyb mimo zařízení, trávení volného času mimo zařízení
Z rozhovorů a pozorování vyplývá, že lidé potřebují podporu v oblasti svobodného pohybu
mimo zařízení a také trávení volného času mimo prostory zařízení.
Za pozitivní skutečnost lze označit fakt, že si zařízení začínají uvědomovat potřeby respondentů
v oblasti podpory těchto osob v trávení volného času mimo zařízení či pohybu mimo zařízení.
Jednoznačně se tato reflexe potřeby promítla do aktivních kroků zařízení poskytujících
podporu také nezletilým osobám /děti do 18 let/. Zařízení usilují o to, aby povinnou školní
docházku děti absolvovaly mimo prostory zařízení, v běžné škole se svými vrstevníky.
U osob v produktivním věku se některá zařízení snaží omezit poskytování a suplování veřejných
služeb přímo v budově (lékař, kadeřník, pedikér aj.) a podpořit klienty ve využívání veřejných
služeb v běžné komunitě. K tomu, aby obyvatelé zařízení mohli trávit čas mimo zařízení, je však
zapotřebí dostatečný počet pracovníků na poskytování individuální podpory vůči každému
člověku.
V oblasti pohybu mimo zařízení byla také identifikována jednoznačná potřeba pracovat
systematicky s přiměřeným rizikem a osamostatňovat obyvatele v pohybu a orientaci, posílit
pracovní tým, aby mohl pružněji reagovat na potřebu doprovodu, a zajistit adekvátní dopravní
prostředek tak, aby se mimo zařízení mohly dostat i osoby s vysokou mírou potřebné podpory
(např. upoutané na lůžko).

III.3.4 Potřeba podpory v oblasti starosti o svou domácnost (úklid, praní, vaření, nakupování)
Z rozhovorů s respondenty vyplývá potřeba podpory v oblasti starosti o domácnost. Úvodem
je zapotřebí zdůraznit, že obyvatelé DZP bydlí v prostředí, které ve většině nesplňuje podmínky
pro život v běžné domácnosti. Podmínky v zařízeních, jejich dispoziční uspořádání a vybavení
neumožňuje jejich obyvatelům si vařit ani prát.
Za pozitivní lze označit snahu zařízení tyto činnosti své obyvatele učit. Ve většině případů se
však jedná pouze o občasné skupinové nácviky, které mají pouze nahodilý charakter. V žádném
zařízení, až na dílčí výjimky, se nejedná o systematickou a cílenou podporu v této oblasti.
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Oblast nakupování je v jednotlivých zařízeních různá, je závislá na míře schopností jednotlivých
osob. V případě, že není osoba v této oblasti soběstačná a potřebuje podporu pracovníka,
dostává se jí podpory pracovníka s ohledem na aktuální personální možnosti zařízení. Je také
nutno zdůraznit, že pokud lidé nakupují, tak se nejedná o běžné nákupy do domácnosti, ale
pouze o nákup oblíbených pochutin v limitu tzv. kapesného.

III.3.5 Potřeba podpory v hospodaření s penězi
Ze šetření realizovaného v zařízeních jednoznačně vyplynula potřeba systematické individuální
podpory v oblasti hospodaření s penězi.
Obyvatelé zařízení jsou často ze strany pracovníků vedeni pouze k hospodaření s určitou
finanční částkou, tzv. kapesným. Tuto částku buď určuje zůstatek financí po zaplacení úhrady
za pobyt v zařízení, nebo dohoda opatrovníka s pracovníkem zařízení. Často je výše částek,
kterou zařízení obyvatelům dává k hospodaření, nastavena paušálně a neodráží tak jejich
schopnosti a dovednosti v této oblasti.
Stávající systémy manipulace s finančními prostředky obyvatel vybraných zařízení jsou
nastaveny tak, že jejich obyvatelé nedostávají odpovídající podporu v oblasti hospodaření se
svými penězi (chybí cílená podpora při plánování svých financí, úhradě běžných nákladů
souvisejících s každodenním životem – ubytování, strava, péče, léky, drogerie, náklady na
trávení volného času apod.).

III.3.6 Podpora v oblasti vzdělávání
Z jedenácti vybraných zařízení, jsou čtyři zařízení, která poskytují služby pro děti (DZP Kvasice,
DZP Medlovice, DZP Kunovice na Bělince, DZP Javorník Chvalčov). V rámci oblastí kvality života,
je proto nutné se také zabývat oblastí vzdělávání a aktivní podporou v této oblasti pro tuto
cílovou skupinu uživatelů služeb.
Každé dítě má právo na vzdělání v běžné škole se svými vrstevníky. Některé děti jsou
v naplňování tohoto práva omezovány. Důvodů je několik. Nejčastějším důvodem je
nedostatek pracovníků v zařízení, kteří by dítě do školy doprovodili, nebo absence vhodného
dopravního prostředku, kterým by mohlo být dítě do školy dopravováno (větší automobil,
který by byl uzpůsoben k přepravě dětí vyžadujících speciální přepravu na vozících nebo
speciálních kočárech).
Řada dětí má pak stanoven individuální vzdělávací plán, který naplňují „pod dozorem SPC“
pracovníci zařízení bez potřebné kvalifikace. Dochází tak k delegování povinností ze strany SPC
na pracovníky zařízení. Pak se stává, že tyto děti za celý den nemění prostor, kde tráví den,
v rámci dne není vyčleněna doba, kdy se vzdělávají, a pracovníci v přímé práci nemají
dostatečné kompetence k tomu, aby vzdělávání vykonávali dle stanoveného plánu a potřeb
dítěte. Ve všech zařízeních k červnu 2014 žilo celkem 59 dětí (osob do 18 let věku). Z počtu 41
dětí, které navštěvují školní docházku, se 30 dětí vzdělávalo v rámci budovy ústavu – viz níže
uvedený graf.
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Graf č. 13 Rozdělení dětí z hlediska realizace místa vzdělávání

Je nezbytné dodat, že výše uvedený stav se již v průběhu realizace projektu měnil a některé
další děti začaly docházet do školy mimo budovu zařízení.

III.3.7 Podpora v oblasti pracovního uplatnění a trávení aktivní části dne
Obyvatelé DZP potřebují individuální podporu v oblasti pracovního uplatnění a trávení aktivní
části dne jako je tomu v běžném životě (dopoledne jsem v práci, pracuji jinde, než bydlím). Je
zřejmé, že míra zapojení do pracovních aktivit je závislá na zdravotním stavu obyvatel zařízení
a na jejich věku.
Ve všech zařízeních žije 76 % lidí v aktivním věku (19 – 64 let), u nichž by mělo být běžné
opouštět zařízení a trávit aktivní část dne mimo prostory bydlení. K tomu, aby toho dosáhli,
však potřebují ze strany zařízení aktivní podporu. Potřebné podpory ze strany pracovníků
služby se jim nedostává, neboť zařízení jsou limitována současným stavem pracovníků
(nedostatkem). Dalším výrazným limitem je nedostatek pracovních příležitostí či návazných
sociálních služeb věnujících se pracovnímu uplatnění (sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace).

III.3.8 Podpora v oblasti navazování a udržování vztahů (rodinných, přátelských, partnerských)
Ve všech výstupech ze zařízení byla zjištěna potřeba aktivní individuální podpory v oblasti
navazování a udržování přátelských a partnerských vztahů a také při kontaktu s rodinou.
Dobrou praxí lze označit skutečnost, že všechna zařízení si potřebu rodinných, přátelských a
partnerských vztahů uvědomují a uspokojování těchto potřeb u svých obyvatel nijak nebrání.
Bylo zjištěno, že pokud má rodina zájem o udržování vztahů, tak zařízení tyto vztahy podporují.
V některých zařízeních byla také zjištěna dobrá praxe – podpora soužití párů.
U obyvatel, kteří však nejsou schopni tuto potřebu sami uspokojovat, sami nejsou schopni
kontakt iniciovat, často chybí ze strany zařízení cílená podpora v oblasti navazování a udržování
vztahů. Z analýzy cílové skupiny bylo dále zjištěno, že obyvatelé zařízení nemají téměř žádné
kontakty s přáteli mimo zařízení (viz níže uvedený graf).
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Graf 14 Udržování vztahů a kontaktů obyvatel DZP mimo zařízení

Z grafu je zřejmé, že více než 53% osob v zařízení nemá žádný (případně výjimečný)
kontakt se svou rodinou. Téměř 70 % nemá žádný kontakt (případně výjimečný - 1x
ročně) s přáteli mimo zařízení. Vztah s partnerem z celkového počtu 673 dospělých
osob má pouze 2 % z nich.

III.3.9 Prostředí poskytování služby
V rámci vymezení kvality života bylo konstatováno, že kvalitu života určuje prostředí, ve
kterém osoby žijí, a také způsob podpory, která je těmto osobám poskytována. Na základě
toho byly v analýze kvality života formulovány a ověřovány tři hypotézy:
A. Lidé (osoby se zdravotním postižením) mají možnost si zvolit kde a s kým budou žít a
nejsou nuceny žít ve specifickém prostředí. (Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením článek č. 19).
B. Prostředí, ve kterém je služba poskytována (okolí pobytové služby) respektuje
potřeby lidí se zdravotním postižením, je k jejich potřebám vstřícné a umožní jim
využívat všechny dostupné služby v okolí (bezbariérovost, vzdálenost, veřejná
doprava, cenová dostupnost).
C. Lidé (osoby se zdravotním postižením) žijí „normální život“, tehdy, když mají
příležitost s potřebnou podporou využívat dostupné zdroje a vstupovat do běžných
životních rolí.
Prostředí lze rozdělit na vnější a vnitřní. Každému se budeme věnovat podrobně v následujících
podkapitolách.

III.3.10 Vnější prostředí
V rámci analýzy cílové skupiny byl proveden popis vnějšího prostředí v okolí do 20 km s cílem
zmapovat veřejné a návazné služby, a to s ohledem na jejich dostupnost pro osoby se
zdravotním postižením, a v případě veřejných služeb i dostupnost pro osoby žijící běžným
způsobem života v okolí služby. Byly ověřovány hypotézy A a B.
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III.4 Výstup z analýz kvality života
Nikdo z vybraných respondentů si nevybral dané zařízení pro osoby se zdravotním postižením
ke svému bydlení. Všem bylo zařízení vybráno rodinnými příslušníky, opatrovníky, lékaři, někteří
byli tzv. přemístěni z jiných zařízení sociálních služeb, ze zdravotnických služeb. Do výběru
zařízení většina osob oslovených v zařízeních mluvit nemohla.
Z analýzy cílové skupiny vyplynulo, že z celkového počtu 738 osob, přišla téměř polovina
obyvatel z jiného zařízení sociálních služeb (46 %), ze zdravotnického zařízení přišlo 10 % osob.
Z rodiny přišlo do zařízení 31 % osob. 13 % osob přišlo z jiných institucí.
Graf č. 15: Místo, odkud osoby do zařízení přišly

Vybavenost okolí každé pobytové služby
Aby bylo možné se zcela odpovědně vyjádřit ke kvalitě života osob v zařízení, bylo nutné zjistit
vybavenost okolí každé pobytové služby a zjistit, jak respektuje potřeby lidí se zdravotním
postižením a zda jim umožňuje využívat všechny dostupné služby v okolí.
Dostupnost pro tyto účely byla sledována z hlediska bezbariérovosti, vzdálenosti, možností
veřejné dopravy a cenové dostupnosti pro obyvatele zařízení.
Do analýzy kvality života bylo zapojeno celkem 11 zařízení. Přehled umístění zařízení zobrazuje
tabulka č.2.
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Tabulka č. 2 Přehled zařízení dle umístění v lokalitách Zlínského kraje
Zařízení

Obec

Správní obvod obce
s rozšířenou působností

DZP Medlovice

Medlovice

Uherské Hradiště

DZP Kunovice Cihlářská

Kunovice

Uherské Hradiště

DZP Kunovice Na Bělince

Kunovice

Uherské Hradiště

DZP Velehrad Buchlovská

Velehrad

Uherské Hradiště

DZP Velehrad Vincentinum

Velehrad

Uherské Hradiště

DZP Staré Město

Staré Město

Uherské Hradiště

DZP Uherský Brod

Uherský Brod

Uherský Brod

DZP Domov Na Dubíčku

Hrobice

Vizovice

DZP Zborovice

Zborovice

Kroměříž

DZP Kvasice

Kvasice

Kroměříž

DZP Javorník Chvalčov

Chvalčov

Bystřice pod Hostýnem

Z hlediska lokalit a umístění zařízení při popisu vnějšího prostředí vyplynuly následující
poznatky.


Vybavenost návaznými sociálními službami
DZP Medlovice je umístěno do lokality, jejíž okolí (do 19 km) nenabízí obyvatelům
zařízení využívat návazné sociální služby. Ty jsou vzdáleny až 20 km v Uherském
Hradišti. Co stěžuje také využívání navazujících sociálních služeb, je specifický
způsob dopravy do navazujících sociálních služeb. 30 z 36 klientů zařízení jsou
imobilními osobami, které se pohybují za pomoci speciálních kompenzačních
pomůcek (invalidních vozíků, speciálních upravených kočárků, aj.). Využívání
veřejné dopravy je z toho důvodu znemožněno. Zařízení nedisponuje speciálním
vozidlem, jež by klientům umožnilo dopravovat se mimo zařízení a začít tak
využívat veřejné služby.


V blízkém okolí (do 19 km) není jiná forma bydlení s dostupnou podporou
(CHB, PSB, OA). Ve vzdálenosti 20 km se tyto služby nacházejí (v Uherském
Hradišti, s plnou kapacitou).



V blízkém okolí (do 19 km) není zajištěna dostatečná kapacita sociálních
služeb zaměstnávání (STD, SR). Ve vzdálenosti 20 km se STD nachází, ovšem
s plnou kapacitou (Uherské Hradiště).
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DZP Kunovice Cihlářská a Kunovice Na Bělince


V blízkém okolí (do 20 km) není dostatečná kapacita navazujících služeb (3x
CHB s plnou kapacitou).



V blízkém okolí (do 20 km) jsou služby řešící oblast zaměstnávání (STD a SR),
nicméně s omezenou kapacitou.

DZP Velehrad Buchlovská a DZP Velehrad Vincentinum


V blízkém okolí (do 20 km) není dostatečná kapacita navazujících služeb (1x
CHB s plnou kapacitou v Uherském Hradišti).



V blízkém okolí (do 20 km) jsou služby řešící oblast zaměstnávání (STD a SR),
nicméně s omezenou kapacitou (vše v Uherském Hradišti).

DZP Staré Město


Dobrá vybavenost blízkého okolí služby (do 20 km) návaznými sociálními
službami, jejich kapacita však není dostatečná.

DZP Uherský Brod
Jedná se o zařízení umístěné nedaleko centra města v běžné zástavbě. Výhodou je
jeho umístění a dobrá vybavenost blízkého okolí veřejnými službami.


V blízkém okolí (do 20 km) není jiná forma bydlení s dostupnou podporou
(CHB, PSB, OA).



V blízkém okolí (do 20 km) není zajištěna dostatečná kapacita sociálních
služeb zaměstnávání (STD, SR).

DZP Domov Na Dubíčku


Zařízení je umístěno na kopci, pro využívání veřejných služeb není pro
všechny osoby vhodné.



V blízkém okolí (do 20 km) nejsou zajištěny jiné formy bydlení s dostupnou
podporou (CHB, PSB, OA).

DZP Zborovice


V blízkém okolí (do 20 km) není dostatečná kapacita navazujících služeb (1x
PSB s plnou kapacitou v KM).



V blízkém okolí (do 20 km) nejsou služby chráněného bydlení.
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V blízkém okolí (do 20 km) nejsou služby řešící oblast zaměstnávání (SR a
STD) pro cílovou skupinu obyvatel DZP Zborovice.



Špatná dopravní obslužnost bránící ve využívání návazných a veřejných
služeb.

DZP Kvasice


V blízkém okolí (do 20 km) jsou služby řešící oblast zaměstnávání (SR a STD)
pro cílovou skupinu obyvatel DZP Kvasice, kapacita je však nedostačující.



V blízkém okolí (do 20 km) nejsou dostatečné služby chráněného bydlení.

DZP Javorník Chvalčov


V ORP Bystřice pod Hostýnem zcela schází návazné sociální služby (do 20 km
DZP nejsou k dispozici služby sociálně terapeutických dílen, chráněného
bydlení, podpory samostatného bydlení).

Z jednotlivých zdrojů jednoznačně vyplývá, že okolí daných zařízení nenabízí
jejich obyvatelům možnost využívat dostatek návazných sociálních služeb, neboť
jimi není dostatečně vybaveno. Obyvatelé zařízení jsou pak nuceni využívat či
„nadužívat“ službu domova pro osoby se zdravotním postižením, protože žádná
jiná alternativa bydlení s potřebnou mírou podpory pro ně není možná.
Důsledkem absence návazných sociálních služeb je dále také fakt, že obyvatelé
domovů pak tráví většinu dne v zařízeních, protože nemají během dne kam
odejít.
Kromě neexistence návazných sociálních služeb či jejich nedostatečné kapacity
v rámci jednotlivých lokalit, brání jejich využívání špatná dostupnost – velká
vzdálenost, špatná veřejná doprava či vysoké finanční náklady na dopravné při
jejich využívání. Nelze opomenout také nedostatek personálu v jednotlivých
zařízeních, který by tak mohl poskytnout potřebnou míru podpory jednotlivým
osobám k jejich využívání.


Vybavenost okolí veřejnými službami
Vybavenost okolí zařízení veřejnými službami je přímo úměrná velikosti lokality,
kde se dané zařízení nachází. Minimálně v každém místě poskytování služby jsou
běžné veřejné služby jako obchod s potravinami, pošta, kostel, obecní úřad, hřiště,
hřbitov aj., které mají možnost obyvatelé zařízení navštěvovat. Většina těchto
služeb a objektů splňuje podmínky bezbariérovosti. Problematické jsou některé
lokality, kde využívání těchto služeb komplikuje kvalita cesty (bez chodníku,
dlažební kostky obtížné pro jízdu invalidními vozíky či speciálními kočáry apod.)
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Z analýzy cílových skupin vyplynulo, že z celkového počtu obyvatel v zařízení je 13
% osob schopno využívat veřejné služby samostatně. Více než polovina ze všech
(54 %) je při využívání veřejných služeb závislá na podpoře pracovníka.
Pouze 26 % osob není veřejné služby schopno využívat vůbec, a to z důvodu svého
zdravotního stavu. 7 % osob je omezeno ve využívání veřejných služeb, protože jim
nejsou dostupné (jedná se o obyvatele zařízení na Velehradě a v Medlovicích). Vše
znázorněno v grafu níže.
Využívání služeb rovněž ovlivňuje personální stav pracovníků, bez jejichž podpory
osoby ze zařízení nejsou schopny jak veřejné, tak sociální služby využívat.

Graf č. 16: Využívání veřejných služeb
využívá služby
samostatně
(13 %)

nevyužívá z důvodu
zdravotního stavu
(26%)

nevyužívá protože
nejsou nestupné
(7%)

využívá s
podporou
pracovníka (54 %)

III.4.1 Vnitřní prostředí
Nesporným indikátorem kvality života osob v zařízení sociálních služeb je způsob bydlení a jeho
kvalita. Významnou oporou nám v tom byla stanovená Kritéria transformace, humanizace
a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (Doporučený postup MPSV č. 3/2009).
Materiálně technické vybavení služeb
Materiálně technické vybavení sociálních služeb je jedním z faktorů určujícím a také limitujícím
poskytování sociální služby. Služby domova pro osoby se zdravotním postižením Zlínského
kraje jsou poskytovány v 11 zařízeních. Celkem se jedná o 27 objektů s různou velikostí a
členitostí.
Zařízení Zlínského kraje prošly v předchozích letech různou mírou rekonstrukcí a úprav.
Zejména v závěru 90. let minulého století a v počátku tohoto století proběhly na
Uherskohradišťsku výstavby nových objektů, a to v důsledku první vlny restitucí církevního
majetku.
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V řadě případů byly adaptovány objekty, které sloužily původně k jinému účelu - Domov Na
Dubíčku, DZP Kunovice Na Bělince, DZP Zborovice, DZP Medlovice, DZP Kvasice, DZP Uherský
Brod (rekreační středisko, mateřské školy, zámek apod.)
V případě objektů DZP Velehrad-Buchlovská, Staré Město, Kunovice Cihlářská, Javorník
Chvalčov, se jedná o objekty, které byly vystavěny v 90. letech minulého století a to v duchu
ústavních pobytových zařízení tedy jako areály, které se od běžné obytné zástavby odlišují.
Tyto areály byly budovány jako velkokapacitní zařízení s vícelůžkovými pokoji.
V období květen – prosinec 2014 bylo zpracováno detailní posouzení objektů, ve kterých jsou
poskytovány služby, a to po stránce stavebně technického vybavení včetně technického
zařízení budov, protipožární bezpečnosti, naplnění hygienických norem a posouzení z hlediska
opotřebení. Rovněž byly zpracovány studie možné adaptace jednotlivých objektů v souladu
s kritérii MPSV.
Byly identifikovány aktuální problémy týkající technického stavu objektů, nejzásadnější jsou
shrnuty v následující části.


DZP Medlovice
Nevyhovující stav z hlediska přístupnosti objektu, bariérovost a vysoký podíl imobilních
osob. Provozně nevyhovující jsou zde některé pokoje klientů a herna, které jsou průchozí.
Dle provedené studie částečně nevyhovuje technické zařízení budov (vodovod, kanalizace,
rozvody topení), které si vyžádá náklady na opravy v následujících letech.



DZP Kunovice Cihlářská
V zařízení je 28 dvoulůžkových pokojů a 8 pokojů třílůžkových. V každém oddělení
je 20 osob, v jednom 17. Sociální zařízení je společné.
Dle provedené studie nevyhovuje technické zařízení budov (zejména rozvody plynu,
větrání kuchyně, vodovod), které si vyžádá náklady na opravy v následujících letech.



DZP Kunovice Na Bělince
Klienti zařízení DZP Kunovice Na Bělince jsou ubytováni do celkem 23 dvoulůžkových
pokojů, 1 třílůžkového pokoje a do 5 pětilůžkových pokojů. Obyvatelé jsou rozděleni do 5
oddělení, dle míry zdravotního postižení.
Dle provedené studie nevyhovuje z hlediska stavebnětechnického řešení tepelná izolace,
střecha, které si vyžádají náklady na opravy v následujících letech. Za nevyhovující bylo
označeno technické zařízení budov – zejména vodovod, silnoproud, větrání hygienických
zařízení v 1. a 2. nadzemním podlaží.



DZP Velehrad Buchlovská
Ubytování v zařízení je ve čtyřech jednopatrových domcích v osmi komunitách,
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Na každém podlaží jednotlivých budov žije v
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích jedenáct až šestnáct obyvatel.
Nevyhovující až kritické dle provedené studie je zejména stavebně technické řešení, a to
vrchní stavba a výplně otvorů a střecha. Část konstrukcí je v havarijním stavu a ohrožují
zdraví klientů i personálu zařízení (ústřední budova, obytné pavilony, pavilon pro denní
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činnost). V případě stavebně technického řešení si odstranění kritického stavu
v následujících letech vyžádá významné náklady.
V případě technického zařízení budov jsou nevyhovující zejména rozvody topení


DZP Velehrad Vincentinum
Objekt DZP Velehrad Vincentinum je památkově chráněný a má celkem 4 NP. V roce 2003
byla projektována a následně provedena rekonstrukce Hlavní budovy s podkrovní
nástavbou do 4. NP. V zařízení je 14 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů. Ve 2. až
4. NP je v každém podlaží ubytováno 17 osob.
Nevyhovující, dle provedené studie, z hlediska technického zařízení budov je zejména
vytápění 1. až 3. NP.



DZP Staré Město
Ubytovací část zařízení je rozdělena na čtyři oddělení, ve kterých se nachází
32 dvoulůžkových pokojů. Součástí oddělení jsou společná koupelna a WC.
Dle provedené studie nevyhovuje z hlediska stavebnětechnického řešení střecha a
hydroizolace, v technickém zařízení budov je nevyhovující zejména vodovod a rozvody
topení větrání kuchyně.



DZP Uherský Brod
Hygienická zařízení pro osoby zdravotně těžce postižené jsou vybudovány na úrovni 1.NP
a 2.NP, jejich vybavení však neodpovídá běžným standardům.
Ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením je celkem 50 lůžek, uspořádaných
převážně do dvoulůžkových pokojů, kterých je v zařízení celkem 22. Dále je zde 1
jednolůžkový pokoj a 2 třílůžkové pokoje. Jeden člověk sdílí obytný prostor s dalšími
minimálně 14 osobami (kuchyň, koupelna, WC, obývací pokoj). Lze konstatovat, že bydlení
nemá charakter běžné domácnosti.
Nevyhovující z hlediska technického stavu bylo shledáno stavebně technické řešení
(tepelné izolace, hydroizolace), technické zařízení budov (silnoproud, elektrická požární
signalizace, rozvody topení, větrání kuchyně). Technické vybavení objektů (elektrické a
plynové spotřebiče).



DZP Domov Na Dubíčku
V zařízení jsou 3 jednolůžkové, 16 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje. Objekty nejsou
vybaveny WC pro osoby se sníženou schopností pohybu, což nevyhovuje. Na pokojích v 1.
NP jsou v pokojích toalety, na ostatních pokojích toalety nejsou. V některých pokojích mají
uživatelé umyvadlo. Koupelna a WC jsou k dispozici na společné chodbě.
Dle provedené studie nevyhovuje z hlediska stavebnětechnického řešení tepelná izolace,
v technickém zařízení budovy jsou nevyhovující zejména rozvody topení, kanalizace,
vodovod, silnoproud, větrání kuchyně, jídelny a prádelny. Nevyhovující stav si vyžádá
náklady na opravy v následujících letech.

30



DZP Zborovice
Areál se skládá ze tří budov Horní zámek z roku 1760, Dolní zámek z roku 1720 (v roce 2011
rekonstruován) a nový objekt z roku 2010. Park a zámecké objekty jsou památkově
chráněny. V objektu Horního zámku jsou třílůžkové a jednolůžkové pokoje. V Dolním
zámku je umístěno sedm bytů pro 14 osob. V novém objektu jsou 4 třílůžkové pokoje, 19
dvoulůžkových pokojů a 1 jednolůžkový pokoj. V novém a zrekonstruovaném objektu je na
pokojích k dispozici sociální zařízení.
Závažné nedostatky vykazuje budova Horního zámku, která je využívána k ubytování 30
osob se zdravotním postižením, nedostatky byly identifikovány ve stavebně technickém
řešení, technickém vybavení objektů a technickém vybavení budov. Další objekty rovněž
vykazují nevyhovující stav (střecha starý zámek, hydroizolace, technické zařízení prádelny).
Objekt je z hlediska ubytování nevhodný, z tohoto důvodu nebyl ani ze strany
zpracovatele studie zpracován návrh adaptace.



DZP Kvasice
V zařízení jsou jedno, dvou a čtyřlůžkové pokoje. Některé pokoje jsou vybaveny sociálním
zařízením.
Dle provedené studie, nevyhovuje z hlediska stavebnětechnického řešení střecha a výtahy,
v technickém zařízení budovy je nevyhovující větrání kuchyně. Za nevyhovující označil
zpracovatel studie napojení na inženýrské sítě.



DZP Javorník Chvalčov

V zařízení je jeden jednolůžkový pokoj, dále 11 dvoulůžkových pokojů, 13 pokojů
třílůžkových a 13 pokojů čtyřlůžkových.
WC jsou umístěny ve společné koupelně v řadě vedle sebe, oddělené jsou pouze matnými
plexisklovými přepážkami, z čelního pohledu bez dveří či zástěny. Celý prostor koupelny
je neuzamykatelný pro klienty.
Osoby ubytované v tzv. domečcích mají v přízemí společnou kuchyň a obývací pokoj. V
patře je společná koupelna pro obyvatele (cca pro 10 osob), v patře i přízemí jsou dvě WC
určené oběma pohlavím. V zařízení jsou pokoje, které jsou vybaveny i sociálním zařízením,
které používají 2- 4 osoby bydlící v bytové jednotce.
Nevyhovující zejména technické zařízení budov (silnoproud, rozvody topení, větrání
kuchyně). V případě stavebně technického řešení je v řadě případů kritický stav výplní
otvorů, které si v následujících letech vyžádají významné náklady.

Sumarizované náklady na opravy objektů v horizontu 5 – 10 let obsahuje tabulka č. 3.
Z materiálně technického posouzení objektu, které provedla stavební firma GG Archico,
bylo zjištěno, že stávající objekty domovů pro osoby se zdravotním postižením nesplňují
požadavky na bydlení dané Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace
vybraných služeb sociální péče vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen
kritéria MPSV).
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Druhou částí odborné studie bylo zpracování návrhu adaptace objektů, v nichž jsou
poskytovány služby domovů pro osoby se zdravotním postižením tak, aby v objektech bylo
možno vytvořit „domácnosti“ (individuální nebo skupinové) dle kritérií MPSV.
Individuální domácnost je domácnost pro 1 až 2 osoby, skupinová domácnost je
domácnost pro 3 až max. 6 osob společně žijících v jedné bytové jednotce, přičemž v
jednom pokoji žije 1 nebo maximálně 2 osoby (v případě párů a osob preferujících
společné soužití). Dle kritérií MPSV mohou být v jednom objektu umístěny maximálně 2
skupinové domácnosti (tedy max. 12 osob), jedná-li se o službu chráněné bydlení nebo 3
skupinové domácnosti (tedy max. 18 osob), jedná-li se o službu domov pro osoby se
zdravotním postižením. Základní adaptace byla modelově zpracována ve variantě A.
Varianta B představovala adaptace bydlení pro imobilní osoby. Celkové náklady adaptaci
objektů zobrazuje tabulka č. 3.
Tabulka č. 3: Náklady na opravy objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením a jejich
adaptace

Zařízení

DZP Medlovice
DZP Kunovice Cihlářská
DZP Kunovice Na Bělince
DZP Velehrad Buchlovská
DZP Velehrad Vincentinum
DZP Staré Město
DZP Uherský Brod
DZP Zborovice
DZP Kvasice
DZP Javorník Chvalčov
Náklady za SSL UH p.o. celkem
v Kč
Domov Na Dubíčku

Náklady celkem v Kč (bez
DPH)

Náklady na opravy
v horizontu 10 let
(bez DPH)

Náklady na zásadní rekonstrukce zařízení
(v Kč)
Varianta A (bez
DPH)

Varianta B (bez
DPH)

4 604 000
14 720 000
19 556 000
82 263 000
7 840 000
20 785 000
15 795 000
35 287 000
5 185 000
32 271 000

21 798 250
56 361 500
33 743 875
142 206 137
33 861 750
68 101 275
32 030 375
43 835 700
15 410 000
72 479 900

23 856 750
57 373 500
37 032 875
143 563 137
34 080 250
69 216 775
34 560 375
46 759 000
15 778 000
76 125 400

238 306 000

519 828 762

538 346 062

22 934 000

19 340 125

19 662 125

261 240 000

539 168 887

558 008 787

Celkový rozsah kritérií MPSV se naplnit nepodařilo, a to zejména ve vztahu k velikosti
objektů a limitům k maximálnímu počtu osob, které mohou být v jedné domácnosti
nebo objektu umístěny.
I kdyby došlo k adaptaci zařízení, které navrhuje ve své studii stavební firma, a Zlínský kraj
investoval do adaptace více než 500 mil. Kč bez DPH, vybudované domácnosti nebudou
splňovat charakter běžného bydlení a budou mít charakter ústavu. I nadále se bude
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jednat o objekty, kde jsou lidé se zdravotním postižením kumulováni na jednom místě,
které i při sebelepším poskytování nových návazných služeb bude limitovat jejich proces
sociálního začleňování a vedení běžného způsobu života.
Je nepravděpodobné, že by Zlínský kraj mohl na adaptace těchto objektů čerpat
prostředky z Evropských fondů.
Procesy služeb
Tím, co ovlivňuje a přímo určuje kvalitu života osob ve všech zařízeních, jsou procesy
podpory ze strany pracovníků k obyvatelům zařízení. Podpora by měla těmto osobám
umožnit využívat dostupné zdroje a vstupovat tak do běžných životních rolí. V této části
byla ověřována hypotéza C.
Aby bylo možné ověřit platnost hypotézy, zda osoby v zařízeních mají možnost vstupovat
do běžných životních rolí, byly pro tyto potřeby definovány životní role, které by člověk
běžně zastával, pokud by žil normální život. V každém zařízení v místě šetření bylo u
vybraných respondentů (66 osob) cíleně zjišťováno, kolik rolí mají příležitost zastávat. Jak
šetření v této oblasti dopadlo, znázorňuje následující graf.
Graf č. 17: Zastávání běžných rolí u vybraných respondentů v DZP
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5
0

Ze šetření vyplynulo, že se respondenti dostávají v průměru do 8 životních rolí. Všichni
respondenti zastávají ve svém životě roli klienta DZP. Dále zastávají roli pacienta, kamaráda,
cestujícího, zákazníka v obchodě nebo zákazníka jiné veřejné služby. U dětí je to role
sourozence nebo dítěte. Ojediněle se v některých zařízeních vyskytovaly role partnera, klienta
úřadu nebo zákazníka jiné sociální služby. Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že obyvatelé
zpravidla nezastávají běžné role člověka dospělého věku, jako je např. zaměstnanec,
spolupracovník, soused, klient banky či úřadu.
Rozhovory také ukázaly na skutečnost, že osoby s vysokou mírou potřebné podpory často
nezastávají jiné životní role, než je KLIENT DZP, popř. PACIENT.
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Procesy uvnitř zařízení
V rámci šetření v zařízeních byly zjištěny níže uvedené procesy podpory, které výrazně ovlivňují
kvalitu života obyvatel DZP a které více či méně nejsou promítnuty do individuální podpory
osob.
 Procesy přijímání nových obyvatel DZP, mapování potřeb v procesu jednání se zájemcem
Ze šetření v místě bylo zjištěno, že do zařízení jsou přijímáni lidé, kteří nepotřebují cílenou
24 hodinovou péči a podporu. Mapování potřeb v procesu jednání se zájemcem stále není
určující pro to, zda bude zájemce přijat či nikoli. Poskytovatelé se zaměřují na identifikaci
toho, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby pouze na základě stanovené diagnózy,
stále aktivně nepracují s mírou potřeby podpory tak, aby nedocházelo k přepečovávání
osob, které by mohly žít v samostatnějším bydlení s dostupností potřebné podpory.
Ze všech předložených výstupů ze zařízení, ze šetření v místě a z rozhovorů
s respondenty a pracovníky zařízení je zřejmé, že kvalitu života velké části obyvatel
určuje fakt (kromě prostředí poskytované služby), že je jim poskytována podpora ve
službě domova pro osoby se zdravotním postižením.
 Délka pobytu lidí v ústavní péči
Z analýzy cílové skupiny ze všech zařízení bylo zjištěno, že 62 % obyvatel všech zařízení zde
žije déle než 10 let a 35 % déle než 15 let. Tento fakt významně ovlivňuje nastavení
podpory obyvatel DZP v rozhodování. Ze zjištění v rámci šetření v místě vyplývá, že právě
z výše popsaných důvodů nestačí pouze dát obyvatelům DZP „prostor“ pro rozhodování.
Je nezbytné každému z nich nastavit individuální podporu tak, aby měl možnost „prostor“
pro rozhodování aktivně uchopit v souladu s přiměřeným rizikem. Z rozhovorů
s respondenty bylo zjištěno, že obyvatelé potřebují motivaci a podporu se příležitostí
v oblasti rozhodování chopit.
Z výstupů a šetření v místě byla dále identifikována potřeba systémové práce s rizikem
včetně stanovení individuálních rizik ve všech oblastech běžného života obyvatel
domova pro osoby se zdravotním postižením.
 Cílené a efektivní individuální plánování a hodnocení průběhu poskytované služby
v návaznosti na vyškolený a odborně zdatný tým (především pak klíčové pracovníky).
Procesy individuální podpory obyvatel DZP, které se promítají do jejich individuálních
plánů, se aktuálně nevěnují všem oblastem běžného života člověka a nemohou tak cíleně
přispět k jeho sociálnímu začleňování.
 Procesy podpory v hospodaření s penězi
V zařízení nejsou nastaveny procesy podpory hospodaření s penězi. Podpora v této oblasti
není součástí individuálního plánování podpory. Pracovní týmy pracují s vymezeným
zůstatkem důchodu po zaplacení úhrady za bydlení a stravu, určují ve spolupráci
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s opatrovníky tzv. „kapesné“ podle plošně nastavených pravidel. Tato praxe významně
omezuje práva obyvatel DZP.

 Procesy podpory v komunikaci u osob, které nemluví
Z výstupů projektu a šetření v místě bylo zjištěno, že zařízení začínají pracovat s metodami
AAK tak, aby mohla podpořit v komunikaci ty, kteří mají v této oblasti obtíže a zajistit tak
těmto lidem přístup k jejich základním právům. V současné době však ještě není tato
podpora dostupná všem lidem, kteří ji potřebují.
 Procesy potřebné podpory v rozhodování a uplatnění vlastní vůle
Procesy podpory v rozhodování jsou u obyvatel DZP přímo odvislé od nastavených
individuálních komunikačních systémů, viz výše. Ze šetření v místě vyplynulo, že podpora
v oblasti rozhodování je zcela závislá na individuálních kompetencích a nastavení
pracovníků, tedy jejich ochotě podporu poskytnout. Dovednost pracovníků podpořit
obyvatele DZP v rozhodování je přímo závislá na oboustranném předávání informací obou
účastníků komunikace (obyvatele DZP a pracovníka).
Vzhledem k tomu, že se jedná o základní potřebu cílové skupiny zařízení (osoby se sníženou
schopností se samostatně rozhodovat – osoby s mentálním postižením) je žádoucí, aby
byla podpora v rozhodování řešena systémově.
 Procesy podpory „normálního“ prožívání dne
Ze šetření v místě je zřejmé, že poskytovatelé aktuálně poskytují podporu obyvatelům DZP
převážně při skupinových aktivitách, což je dáno především počtem pracovníků.
Poskytovatelé (převážně zařízení, kde jsou osoby vyžadující vysokou míru podpory) často
v procesech nastavené podpory nerespektují významné odlišnosti v prožívání normálního
dne dané věkem obyvatel domova (děti a dospělí bydlí společně).
 Nácviky v dovednostech nezbytných pro běžný život
Z předložených výstupů a ze šetření v místě vyplývá, že poskytovatelé kromě toho, že je
podpora obyvatel limitována prostory a počtem pracovníků, stále uplatňují zaběhnuté
systémy podpory typické pro ústavní zařízení. Podpora je klientům služby poskytována
podle harmonogramu všem stejně, ve skupinách. Pracovníci mají minimální prostor
věnovat se individuálním nácvikům tak, aby obyvatelé DZP získali základní dovednosti
starat se o sebe a o domácnost.
Zavedený způsob poskytování podpory vede u většiny obyvatel DZP k přepečování a
zvyšování jejich závislosti na službě.
 Procesy podpory obyvatel DZP v oblasti pracovních aktivit
V zařízeních žije celkem 306 osob (tj. 41 %) s nízkou nebo střední mírou potřeby podpory.
Vzhledem k tomu, že poskytovatelé sami ve výstupech z analýzy cílové skupiny služby
uvádí, že minimálně 69 osob by uvítalo zaměstnání na trhu práce, zcela chybí podpora
v oblasti zaměstnávání, případně přípravy na zaměstnání. Lze se domnívat, že dostane-li
se osobám v zařízení individuální podpory, zvýší se jejich schopnosti a dovednosti i v oblasti
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pracovních aktivit. Je však třeba vytvořit potřebnou síť návazných veřejných a sociálních
služeb zaměřující se na oblast zaměstnávání.
Pro optimální naplňování popsaných potřeb obyvatel DZP, tak aby mohli využívat
příležitosti a žít běžný život, je určující systém řízení a složení pracovního týmu - počet a
kompetence pracovníků.
Většina organizačních struktur je rozdělena na úseky: zdravotní, sociální, technicko –
hospodářský. Pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče a základní výchovná
nepedagogická činnost), kteří poskytují péči a podporu obyvatelům DZP, jsou organizačně
začleněni ve zdravotním úseku. Vedoucím úseku je vedoucí všeobecná sestra.
Popsaný systém řízení nijak nepropojuje sociální úsek (sociálního pracovníka) s pracovníky
v přímé péči, kteří mají zajišťovat individuální podporu obyvatel DZP v kontextu zákona o
sociálních službách. Ze šetření v místě vyplynulo, že přestože je popsána organizační
struktura, která podporuje charakter sociální služby, z praxe služby je patrné, že stále je
zde významně zaveden ošetřovatelský model poskytování podpory.
Ze šetření v místě vyplynulo, že pracovníci některých zařízení vykonávají činnosti, které by
měly být vykonávány jinými osobami (např. sociální pracovnice vykonává činnosti za
opatrovníka, rodiče; pracovník v přímé práci vykonává činnosti za jiné osoby např. provozní
pracovník, pedagog atd.)
Z výstupů ze šetření v místě vyplývá, že v zařízení jsou zaběhnuté ústavní mechanismy,
které umožňují poskytování služby tak velkému počtu osob na jednom místě. Z rozhovorů
s vybranými respondenty je zřejmé, že poskytování individuální podpory obyvateli DZP na
základě jeho reálných potřeb není aktuálně možné. Počet pracovníků neumožňuje v praxi
realizovat to, co má poskytovatel nastaveno ve svém poslání. Individuální podpora je
pouze formální a je významně limitovaná počtem pracovníků a systémem řízení.
Je možné ocenit fakt, že do praxe zařízení se postupně dostávají některé dílčí metody
práce, které do zařízení „vnesl“ realizovaný projekt – například mapování potřeb,
nastavování systémů alternativní a augumentativní komunikace, zpracovávání osobních
profilů uživatelů – je však zřejmé, že často se jedná především o „formu“, kterou pracovníci
přejímají, nikoliv o plný obsah.
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III.5 Ověření hypotéz (normální život+ zobecněná zjištění)
A. Lidé (osoby se zdravotním postižením) mají možnost si zvolit kde a s kým budou žít a nejsou
nuceny žít ve specifickém prostředí (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením článek
č. 19).
Závěr: TATO HYPOTÉZA NEBYLA POTVRZENA.
Z místního šetření ve vybraných DZP bylo zjištěno, že téměř nikdo z vybraných
respondentů (66 lidí) neměl možnost si zvolit kde a s kým bude žít. O jejich volbě místa
bydlení bylo rozhodnuto někým jiným (rodina, opatrovník, soud, lékař aj.). Všichni
obyvatelé DZP jsou nuceni žít ve specifickém prostředí, kterým jsou pro ně stávající
prostory, které mají ústavní charakter.
B. Prostředí, ve kterém je služba poskytována (okolí pobytové služby) respektuje potřeby lidí se
zdravotním postižením, je k jejich potřebám vstřícné a umožní jim využívat všechny dostupné
služby v okolí (bezbariérovost, vzdálenost, veřejná doprava, cenová dostupnost).
Závěr: TATO HYPOTÉZA NEBYLA POTVRZENA.
Z místního šetření ve vybraných DZP bylo zjištěno, že prostředí nerespektuje potřeby lidí
se zdravotním postižením. Osoby v zařízení jsou limitováni při využívání služeb tím, že jim
nejsou dostupné, a to jejich vzdáleností či jejich úplnou absencí. Dále jsou omezeni v jejich
využívání, a to z důvodu nedostatečného počtu pracovníků, zdravotního stavu a
odkázanosti cestovat specifickým způsobem (speciálně upravenými vozidly). Využívání
služeb v okolí je také pro některé obyvatele DZP cenově nedostupné.
C. Lidé (osoby se zdravotním postižením) žijí „normální život“, tehdy, když mají příležitost
s potřebnou podporou využívat dostupné zdroje a vstupovat do běžných životních rolí.
Závěr: TATO HYPOTÉZA NEBYLA POTVRZENA.
Z místního šetření ve vybraných DZP bylo zjištěno, že obyvatelé zařízení nežijí „normální
život“. Pouze omezené množství osob (13 % všech osob) je schopno samostatně využívat
dostupné zdroje. Ani oni nemají dostatek příležitostí vstupovat do běžných životních rolí
typických pro jejich vrstevníky, protože jsou limitováni způsobem poskytování služby
v domově pro osoby se zdravotním postižením. Většina osob se zdravotním postižením,
které potřebují podporu jiného člověka (pracovníka), nemá dostatek příležitostí
k využívání dostupných zdrojů, a to především z důvodu nedostatku personálu.
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III.6 SWOT Analýza
Silné stránky

Slabé stránky

-

-

-

-

-

Jsou zmapovány a vyhodnoceny potřeby osob se
zdravotním postižením ve vybraných zařízeních
Zlínského kraje
V návaznosti na mapované potřeby osob se
zdravotním postižením vnímají zařízení potřebu
zvýšit kompetence pracovníků, např. v oblasti
alternativní a augmentativní komunikace
Jsou zmapovány ústavní prvky a v rámci možností
se pracuje na jejich odstraňování
Byla popsána potřeba navýšit počty pracovníků
v přímé práci tak, aby byla dostupná potřebná
podpora
Část zařízení si uvědomuje, že výrazným limitem je
budova, v níž je služba poskytována (ústavní
zařízení)

-

-

-

-

Příležitosti
-

Vysoký počet osob s nízkou mírou potřeby podpory
v domovech pro osoby se zdravotním postižením
(24 hodinová péče)
Absolutní nedostatek návazných sociálních služeb
bydlení (chráněné bydlení, podpora samostatného
bydlení) a služeb trávení aktivní části dne (sociálněterapeutické dílny, sociální rehabilitace)
Zařízení zapojená do projektu byla vyhodnocena
jako zařízení, která jsou ústav
Z organizační struktury jednoznačně vyplývá, že ve
většině zařízení je uplatňován ošetřovatelský model
péče
Nedostatečný počet sociálních pracovníků
v zařízení
Vymezení kompetencí sociálních pracovníků
neumožňuje realizaci kvalitní sociální práce
Absence případové práce s lidmi se zdravotním
postižením
Nedostatek pracovníků v přímé práci neumožňuje
individuální přístup a podporu podle skutečných
potřeb každého jednotlivce
V řadě ohledů nedochází k naplňování práv všech
osob, které služby využívají (právo na svobodu
pohybu, právo na respektování důstojnosti a
soukromí, právo vlastnit a hospodařit s majetkem,
právo na vyjádření vlastní vůle a na rozhodování o
podobě svého života např. o tom, s kým a kde budu
bydlet)

Hrozby

Podpora procesu transformace ze strany EU (strategické dokumenty, finance)
Priorita procesu transformace ústavních služeb na
úrovni ústředních orgánů v ČR
Strategické dokumenty kraje
Existence zákonných norem, kde jsou práva lidí s postižením ukotvena
Zpracovaná Metodika případové práce
Proces komunitního plánování na úrovni ORP
Usměrňování sítě sociálních služeb a financování na
úrovni kraje
Koncepční řešení dostupného sociálního bydlení na
úrovni ČR
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Centralizovaný systém řízení procesů sociálních
služeb ze strany ředitelství bez ohledu na potřeby
osob, kterým je služba poskytována
Nedostatek financí na realizaci změny (přechod
z ústavního na komunitní poskytování služby)
Proces změny vyžaduje dostatek času, odborných
kapacit a osobního nasazení

IV Strategická část
IV.1 Teze
Teze představují zásadní myšlenky, rámec budoucího směřování rozvoje služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji. Východiskem pro jejich formulování je právní rámec
mezinárodních úmluv, listiny základních práv a svobod a zásad zákona o sociálních službách.
Teze jsou v souladu s Vizí sociálních služeb ve Zlínském kraji formulovanou ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji do roku 2020.


Zlínský kraj usiluje o to, aby osoby se zdravotním postižením nemusely žít ve specifickém
prostředí (soulad s čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a §38 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách).



Ve Zlínském kraji jsou veřejné a návazné sociální služby běžně dostupné lidem se
zdravotním postižením tak, aby mohli být součástí místního společenství (soulad s čl. 19
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a §§2 a 38 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách).



Lidé se zdravotním postižením ve Zlínském kraji dostávají takovou podporu, jakou
potřebují (soulad s §2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).



Organizace zřizované Zlínským krajem poskytují pouze pobytové sociální služby pro osoby
se zdravotním postižením (soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2016 – 2018).



Potřeby osob se zdravotním postižením se řeší primárně na úrovni obcí (soulad s § 35
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, s § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016 – 2018).

IV.2 Strategický cíl
Zlínský kraj plánuje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb zřizovanými organizacemi a
usměrňuje jejich rozvoj.

IV.3 Cíle
1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se zdravotním
postižením.
Cíl vytvoření sítě služeb, umožňující osobám se zdravotním postižením bydlet v běžné
komunitě s odpovídající podporou. Vznik a rozvoj komunitních služeb, které navazují na
ústavní pobytové služby domovů pro osoby se zdravotním a zajištují poskytování služeb dle
individuálně určených potřeb osob, je v souladu s prioritami 2.2. a 2.3. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018.

2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020.
Cílem do roku 2020 je upravit kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením tak,
aby byly využívány především osobami, které mají vysokou míru potřeby podpory. Domovy
pro osoby se zdravotním postižením budou revidovat pravidla pro přijímání klientů tak, aby
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v zařízeních byla poskytována podpora osobám, které vyžadují intenzivní pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením.
Pro akceptaci změn v poskytovaných sociálních službách je nezbytný přechod
od paternalistického přístupu k participaci a občanské odpovědnosti. Tato změna
v přístupu je přijímána komunitou velmi pozvolně. Na změny v přístupu k poskytování
služeb osobám se zdravotním postižením musí být komunita připravována. Příprava je
nezbytná na úrovni běžné komunity, pečujících osob a municipalit, aby tyto změny byly
nejen přijímány, ale i podporovány a v komunitě vytvářeny příležitosti pro integraci osob se
zdravotním postižením.

4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků v přímé práci, v návaznosti na realizované
změny a zjištěné potřeby.
Pro rozvoj kvality poskytovaných služeb je nezbytné odpovídající personální zabezpečení, a
to nejen kvantitativní, ale zejména kvalitativní. Jak prokázaly provedené analýzy, zařízení
Zlínského kraje jsou personálně poddimenzovaná. Zajištění odpovídající podpory osobám
umístěným v zařízeních Zlínského kraje je rovněž limitováno stávajícími kompetencemi
pracovníků. Zásadním problémem je ošetřovatelský model, který v sociálních službách
přežívá, nedostatečný počet a omezené kompetence sociálních pracovníků, kteří nejsou
zapojováni do řízení sociální služby, plošný systém vzdělávání nezohledňující individuální
potřeby a situace jednotlivých zařízení a potřeby osob využívající tato zařízení. Cílem
v následujícím období bude popsané limity snížit nebo odstranit. (vzdělávání a zvyšování
počtu pracovníků).
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IV.4 Opatření pro zvýšení kvality služeb poskytovaných zařízeními Zlínského kraje
Opatření definovaná v této části koncepce budou aplikována v 11 domovech pro osoby se zdravotním
postižení, která byla zařazena do projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ (viz bod I.1.4 této Koncepce) a následně do návazného
projektu „Transformace pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“,
případně jiných pobytových služeb (zejm. chráněných bydlení), která vzniknou v rámci procesu
transformace výše uvedených služeb DOZP.
Strategický cíl

Zlínský kraj plánuje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb
zřizovanými organizacemi a usměrňuje jejich rozvoj.

OPATŘENÍ č. I.

Zařízení Zlínského kraje mají zpracovány rozvojové plány

Popis

Vizí Zlínského kraje jsou efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby
poskytované ve Zlínském kraji osobám v nepříznivé životní situaci s cílem
zabránění jejich sociálnímu vyloučení a podporující co nejvyšší kvalitu života.
Zpracováním rozvojových plánů zařízení bude reagováno na zjištění vyplývající
z analýzy kvality života osob v zařízení a naplňování cílů Zlínského kraje
v oblasti sociálních služeb.

VÝSTUP

11 Rozvojových plánů zařízení Zlínského kraje

Termín

2015

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

Strategický cíl

Zlínský kraj plánuje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb
zřizovanými organizacemi a usměrňuje jejich rozvoj.

OPATŘENÍ č. II.

Naplňování opatření Koncepce rozvoje sociálních služeb je pravidelně
vyhodnocováno a aktualizováno

Popis

VÝSTUP

Vyhodnocování naplňování opatření a formulace opatření vedoucích
k naplnění stanovených cílů je kontinuálním procesem. Na základě
vyhodnocování opatření a realizace rozvojových plánů je průběžně ( 1x ročně)
vyhodnocováno naplňování Koncepce a případně definována nová opatření
vedoucí k naplnění stanovených cílů.
Roční vyhodnocení
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Termín

Průběžně

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

CÍL 1.

Vytvoření sítě návazných sociálních služeb odpovídající zjištěným
potřebám osob se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.1.

Individuální projekty Zlínského kraje budou zaměřeny na podporu vzniku a
rozvoje ambulantních a terénních služeb pro osoby se zdravotním
postižením

Popis

Dostupnost služeb pro osoby se zdravotním postižením není na území
Zlínského kraje dostatečná. Podpora vzniku a rozvoje těchto služeb bude
zahrnuta do individuálního projektu Zlínského kraje, kterým budou
financovány vybrané druhy sociálních služeb ve Zlínském kraji.

VÝSTUP

Z individuálního projektu Zlínského kraje je podporován vznik a rozvoj
ambulantních a terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Termín

2016 – 2018

ODPOVĚDNOST

Zlínský kraj

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

45 000 000 Kč (realizace 2016 – 2018)

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Evropský sociální fond 95% /rozpočet Zlínského kraje 5%

CÍL 1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se
zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.2.

Programy finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje zahrnují takové druhy
ambulantních, terénních služeb a komunitních pobytových služeb, které
podporují začleňování klientů ústavních pobytových zařízení Zlínského kraje.

Popis

V rámci vyhlašovaných programů k financování sociálních služeb na území
Zlínského kraje budou zařazována témata podporující služby, které aktivně
spolupracují se zařízeními Zlínského kraje na poskytování návazných
sociálních služeb pro osoby žijící v ústavních zařízeních, osoby, které se
připravují na opuštění ústavních zařízení Zlínského kraje a osoby, které přešly
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z ústavních zařízení Zlínského kraje do pobytových služeb poskytovaných
komunitně.
VÝSTUP

1 vyhlášený program ročně

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zlínský kraj

PŘEDPOKLÁDANÉ
5 000 000 Kč/ročně
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Rozpočet Zlínského kraje

CÍL 1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se
zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.3.

Zařízení Zlínského kraje aktivně navazují spolupráci s poskytovateli
ambulantních případně terénních sociálních služeb a podporují uživatele
ve využívání veřejných služeb, v pravidelném zapojení do komunity či v
uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce.

Popis

Při zajišťování ambulantních služeb zařízení Zlínského kraje před zřizováním
upřednostňují zajištění těchto služeb jinými poskytovateli. Aktivně usilují o
spolupráci s poskytovateli terénních a ambulantních služeb a maximálně
využívají synergických efektů v území. Jsou vytvářeny partnerské vztahy
podporující prostupnost služeb na území Zlínského kraje a příležitosti pro
osoby se zdravotním postižením využívat v území jiné než pouze pobytové
sociální služby. Uživatelé pobytových služeb jsou aktivně podporováni ve
využívání veřejných služeb, v pravidelném zapojení do komunity či
v uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce.

VÝSTUP

15% osob se zdravotním postižením dotčených pobytových sociálních
služeb zřizovaných Zlínským krajem využívá ambulantní sociální služby,
veřejné služby, je pravidelně zapojeno do komunity či se uplatňuje na
chráněném nebo volném trhu práce. v ORP Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem

Termín

20182020

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje, NNO

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

13 500 000 Kč
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ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský kraj (program zajištění dostupnosti), Evropský sociální fond,
rozpočet Zlínského kraje

CÍL 1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se
zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.4.

Budou podporovány aktivity související s přípravou procesu transformace
zařízení Zlínského kraje

Popis

Operační program Zaměstnanost v prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou je zaměřen na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních,
zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit
zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené. Bude podporována transformace a deinstitucionalizace
pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením
a seniory) a zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního
typu. Na podporu rozvoje služeb bude Zlínský kraj využívat zdroje
Evropského sociálního fondu. Realizace povede k naplňování opatření 2.2.1
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2016 -2018.

VÝSTUP 1.

Individuální projekt Zlínského kraje

VÝSTUP 2.

Minimálně 4 zpracované transformační plány zařízení pro osoby se
zdravotním postižením

Termín

2016 – 2018

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

15 000 000 Kč

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Evropský sociální fond 95%/rozpočet Zlínského kraje 5%

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.1.

Zastavení příjmu osob se zdravotním postižením s nízkou či střední mírou
potřeby péče do ústavních pobytových zařízení, bez dopadů na počet
pracovníků v přímé péči zaručující individualizovaný přístup k poskytování
sociální služby
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Popis

Z analýz cílové skupiny využívající služby domovů pro osoby se zdravotním
postižením vyplývá, že tyto služby využívá vysoký podíl osob, které nevyžadují
vysokou míru potřeby péče. Rovněž z analýz provedených v rámci tvorby
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje vyplynuly
vysoké kapacity těchto služeb. Záměrem Zlínského kraje je
zajistit přiměřenou kapacitu služeb odpovídající zjištěným potřebám a
poskytovaných způsobem, který respektuje čl. 19 Úmluvy a § 38 zákona o
sociálních službách. Zastavením příjmů osob s nízkou a střední mírou potřeby
péče do zařízení a budování komunitních služeb pro osoby se zdravotním
postižením dojde postupně k vytvoření sítě služeb odpovídající potřebám
osob ve Zlínském kraji. Zařízení budou ihned po uvolnění místa v zařízení
snižovat kapacitu, . Ppouze výjimečně může s předchozím souhlasem odboru
sociálních věcí Zlínského kraje dojít k jinému postupu, a to přiv případě, že
v evidenci žadatelů o službu je osoba potřebě poskytování služby osobě,
která má vysokou míru potřeby péče, má prokazatelné sociální vazby ve
Zlínském kraji a je možné u ní do 14 dnů zahájit využívání služby, může dojít
k přijetí takové osoby do služby.
V případě následujících zařízení dojde k úplnému zastavení příjmu uživatel
do služby domova pro osoby pro zdravotně postižené:
1. DOZP Uherský Brod, a to do doby dosažení kapacity odpovídající
službě komunitního typu.
2. DOZP Velehrad-Vincentinum, s cílem postupného sloučení služby se
službou DOZP Velehrad-Buchlovská a opuštění objektu.
1.3. DOZP Javorník-Chvalčov, a to do doby dosažení kapacity 45 lůžek s
cílem opuštění hlavní budovy areálu DOZP.

VÝSTUP

Kapacita ústavních služeb pro osoby se zdravotním postižením je
každoročně snížena minimálně o 6%

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Opatření nemá vliv na růst celkových nákladů

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.2.

Zařízení Zlínského kraje primárně přijímají osoby žijící na území Zlínského
kraje, případně osoby, které zde mají sociální vazby
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Popis

Jednou ze základní činnosti sociálních služeb je sociální začleňování osob a
podpora osob v kontaktech a vztazích v přirozeném sociálním prostředí.
V případech, kdy jsou do zařízení Zlínského kraje přijímány osoby z jiných
krajů, dochází k přetrhání sociálních vazeb těchto osob. Pravidla pro
přijímání osob by měla zohledňovat v kritériích pro přijetí sociální vazby
osoby ve Zlínském kraji.

VÝSTUP

Pravidla pro přijímání osob se zdravotním postižením do pobytových
zařízení Zlínského kraje zohledňují sociální vazby klienta ve Zlínském kraji

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.3.

Nebudou podporovány investiční aktivity zaměřené na rozvoj ústavních
pobytových služeb

Popis

Celkové náklady adaptace objektů, které byly vyčísleny v rámci studií
zpracovaných v rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních
služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, představují částku vyšší
než 500 000 000 Kč (bez DPH). Přes tyto náklady však navržené adaptace
nesplňují kritéria MPSV služeb komunitního typu. Zlínský kraj by tak
navržené adaptace nemohl financovat z prostředků Evropských fondů.
Jedním ze specifických cílů Integrovaného operačního programu je:
„2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
Podporovanou aktivitou je Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči
komunitní. Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. Bude
podporováno výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Předmětem
projektu bude nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb
uživatelů. Objekt bude uspořádán jako běžná domácnost s ložnicemi,
kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou, koupelnou a
nezbytným technickým zázemím. V objektu či v bytě může být vyčleněn
nezbytný prostor pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat
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uživatelům zvládat chod domácnosti a další činnosti, které sami nezvládnou.
Součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny,
zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání zkušeností s
povinnostmi mimo domácnost.“
Z dlouhodobého hlediska se tak zásadní investice zejména se zaměřením na
rozvoj ústavních objektů jeví jako nehospodárné. Budou podporovány pouze
aktivity zaměřené na údržbu objektů a investice zaměřené na odstranění
nejzávažnějších handicapů budov, které zásadně omezují uplatňování
základních práv osob se zdravotním postižením.
VÝSTUP

Plán reprodukce majetku Zlínského kraje

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zlínský kraj

PŘEDPOKLÁDANÉ Opatření nemá vliv na růst celkových nákladů
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.4.

Opuštění objektu Horního zámku v DZP Zborovice

Popis

Objekt Horního zámku, který DZP využívá jako objekt k poskytování
pobytové sociální služby a provozní prostory (kanceláře, jídelna, kuchyně)
byl z hlediska provedené studie vyhodnocen jako rizikový a z hlediska
adaptace jako nevhodný. Celkové náklady na opravy objektu v horizontu 10
let byly vyčísleny na cca 16 mil. Kč. Jedná se, z hlediska provedeného
posouzení, o velmi problematický objekt k bydlení zcela nevhodný a
z pohledu bezpečného poskytování sociální služby mimořádně rizikový.
Cílem v následujícím období bude urychlené opuštění tohoto objektu.

VÝSTUP

Objekt není využíván k poskytování pobytové sociální služby

Termín

2018

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje/příspěvková organizace Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Opatření nemá vliv na růst celkových nákladů
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ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.1.

Budou podporovány aktivity prezentující změny v ústavních zařízeních
zaměřené na zvyšování práv osob se zdravotním postižením

Popis

Realizace podpůrných aktivit v komunitě v místech, kde budou vznikat
bydlení komunitního typu – chráněné bydlení, komunitní projekty
realizované nestátními neziskovými organizacemi nebo příspěvkovými
organizacemi ve spolupráci s obcemi.

VÝSTUP

1 kulatý stůl ročně, tiskové zprávy v místních periodicích, besedy se
studenty (příběhy lidí, kteří mají zkušenost s ústavní péčí a nyní žijí
v komunitě)

Termín

Průběžně

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ 10 000 Kč /ročně (náklady na konání kulatého stolu)/ 30 000 Kč – náklady
NÁKLADY
na besedy se studenty
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský kraj/příspěvkové organizace

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.2.

Samosprávy obcí, v nichž je záměr poskytovat komunitní pobytovou
službu, jsou o záměrech informovány

Popis

Podpůrné aktivity budou zaměřeny na představitele obcí (zastupitele),
obyvatele obcí.
Realizace podpůrných aktivit v komunitě v místech, kde budou vznikat
bydlení komunitního typu – CHB (komunitní projekty realizované NNO nebo
p.o. ve spolupráci s obcemi).

VÝSTUP

Minimálně 1 aktivita pro komunitu

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje
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PŘEDPOKLÁDANÉ 10 000 Kč
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský kraj/příspěvkové organizace

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.3.

Zařízení Zlínského kraje při vyhledávání vhodných nemovitostí
k poskytování pobytových sociálních služeb spolupracují s obcemi

Popis

Možnost lidí se zdravotním postižením využívat komunitní služby bydlení
(chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení) předpokládá, že jsou
k dispozici nájemní byty (obecní, v soukromém vlastnictví).

VÝSTUP

Setkání s obcemi, kde budou poskytovány služby bydlení komunitního
typu – prezentace příkladů dobré praxe

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků sociálních služeb
v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby

OPATŘENÍ č. 4.1.

Proces poskytování sociální služby v zařízeních usměrňují sociální
pracovníci

Popis

Z analýz procesů v sociálních službách vyplynul ošetřovatelský model
v poskytování sociálních služeb. Zařízení nemají vymezeny kompetence
podporující význam sociální práce.
Sociální pracovník by měl mít kompetence k řízení poskytování podpory
osobám se zdravotním postižením, kompetence k vedení pracovníků
odpovědných za realizaci naplánované podpory.

VÝSTUP

Upravené organizační struktury s vymezením kompetencí
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Termín

2016

ODPOVĚDNOST

Zařízení

PŘEDPOKLÁDANÉ Budou vyčísleny v rozvojových plánech zařízení
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Příjmy od uživatelů, Státní rozpočet, Zlínský kraj

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků v přímé práci, v návaznosti
na realizované změny a zjištěné potřeby

OPATŘENÍ č. 4.2.

Vzdělávací plány pracovníků jsou konkrétní a reagují na identifikované
potřeby osob se zdravotním postižením, kterým je poskytována
služba. Vzdělávání pracovníků je zaměřeno na podporu rozhodování,
podporu v komunikaci a práci s riziky.

Popis

VÝSTUP 1.

Stávající dovednosti a kompetence pracovníků v přímé práci
neodpovídají potřebám osob, kterým je služba poskytována. Zvýšení
kompetencí nepodporuje ani zavedený způsob řízení pracovníků –
ošetřovatelský model péče, pracovníci v sociálních službách jsou řízeni
zdravotnickým personálem.
Zařízení má nastavený komunikační systém u všech osob se
zdravotním postižením.

VÝSTUP 2.

Zařízení má zpracovaný plán rizik pro osoby, u kterých jsou rizika
spojená s poskytováním sociální služby identifikována.

Termín

2017

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje/příspěvkové organizace Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ Náklady na vzdělávání jsou součástí rozpočtů organizací
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský (program Zajištění dostupnosti), vlastní výnosy organizací,
Evropský sociální fond

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků sociálních služeb
v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby

OPATŘENÍ č. 4.3.

Počet pracovníků v přímé práci odpovídá potřebám klientů
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V

Popis

Z hlediska zajištění poskytování sociálních služeb má každé zařízení
stanoven počet a strukturu pracovních míst, které odpovídají
potřebám osob, kterým je poskytována služba.

VÝSTUP

Zařízení Zlínského kraje mají vydefinován počet pracovních míst
nezbytných ke kvalitnímu poskytování sociální služby. Naplňují
kritéria pro hodnocení služeb v rámci benchmarkingu sociálních
služeb prováděném Zlínským krajem.

Termín

2016průběžně do roku 2020

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje/příspěvkové organizace Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Budou vyčísleny v rozvojových plánech zařízení

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Příjmy od uživatelů, Zlínský kraj (program Zajištění dostupnosti)

Závěr
Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných
příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020 je střednědobým nástrojem
pro usměrňování rozvoje zařízení Zlínského kraje. Cíle a opatření přenášejí zařízení do plánů
rozvoje a jednotlivých opatření, která ovlivňují poskytování služeb. Monitoring naplňování
opatření, jejichž realizace je uložena zařízením Zlínského kraje, je prováděn prostřednictví zpráv o
činnosti zařízení, které jsou předkládány Radě Zlínského kraje.
Naplňování cílů Koncepce a jednotlivých opatření je pravidelně vyhodnocováno.
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VI Seznam zkratek
DZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením

ORP /SO ORP

Obec s rozšířenou působnosti/správní obvod obce s rozšířenou
působností

AAK

Alternativní a augmentativní komunikace

CHB

Chráněné bydlení

NNO

Nestátní nezisková organizace

p.o.

Příspěvková organizace
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