Žijeme tu s Vámi!
Aneb jak komunikovat s lidmi s mentálním postižením.
Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk.
První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.“


Sestra Michele Pascale Duriezová

Projekt Žijeme tu s vámi! Je realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu, Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001923
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Nikdy jsem nepatřil do ústavu, jen jsem v mládí neměl kde bydlet,
tak mě tam umístili. Když jsem se přestěhoval do Chráněného
bydlení, věděl jsem, že je to krok v před, že si budu moct najít vlastní
bydlení. Po dvou letech se mi to konečně podařilo. Mám pronajatou
garsonku, chodím do práce, občas za mnou dochází pracovnice na kontrolu, ale už bydlím sám, to jsem si vždycky přál!“
Klient z Chráněného bydlení Johannes
Diakonie ČCE Valašské Meziříčí.
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Lidé s mentálním postižením mají stejné potřeby, sny a touhy jako
lidé bez postižení:
… prožít běžný den - ráno vstát, odejít z domu do práce či za jinou
smysluplnou činností a odpoledne se vrátit domů, uvařit, uklidit svůj byt,
nakoupit, odpočinout si, něco zajímavého podniknout, poklábosit se
sousedem,
… prožít běžný týden - v pracovní dny chodit do práce, o víkendu se
sejít s přáteli či rodinou, vyrazit na výlet, vyprat si, jít do kostela,
… prožít běžný rok, kdy období všedních dnů střídá čas svátků, dovolené, cestování.
Jako všichni lidé chtějí mít bezpečný domov, rodinu a přátele. Chtějí
pracovat a bavit se. Chtějí být soběstační a svobodní, rozhodovat si
o svých věcech a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.
Lidé s mentálním postižením mají však nezřídka potíže v komunikaci
a v přizpůsobení se tempu zdravých lidí. Mohou mít také některá přidružená postižení. Proto potřebují pomoc ostatních. Základem pomoci lidem s mentálním postižením v komunitě je individuálně nastavená
podpora prostřednictvím dostatečné sítě služeb (a rozhodně to nejsou
jen sociální služby), která respektuje touhu lidí s postižením - žít běžným
způsobem života. Tato pomoc by měla být zaměřena na oblast vzdělávání a rozvoje osobnosti, bydlení a péče o sebe, práce, sociálních vztahů
a volného času.
V naší organizaci jsme řadu let nabízeli osobní asistenci lidem se zdravotním postižením s cílem, aby i tito lidé mohli žít navzdory svým omezením
běžným způsobem života.
Rozšíření naší činnosti o pomoc lidem s mentálním postižením bylo přirozeným pokračováním naší snahy umožnit lidem s postižením být respektovanou součástí naší společnosti. Proto jsme se aktivně zapojili do
transformace Domova pro lidi se zdravotním postižením v Zašové.

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
Ředitelka Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí
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1. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

1.1. Co je to mentální postižení?
Definice
Mentální (intelektové) postižení je jeden z typů zdravotního postižení.
Jedná se o vrozené a trvalé postižení osobnosti projevující se nízkou
úrovní rozumových schopností, omezenou schopností rozumět řeči, řeč
používat, nízkou kontrolou emocionality, nízkou schopností odhadovat
vlastní možnosti, tendencí ke stereotypnímu chování a dalšími příznaky.
Mentální postižení může být doprovázeno i poruchami hybnosti.

Příčiny mentálního postižení
Příčinami mentálního postižení jsou dědičnost a organické postižení centrální nervové soustavy, ke kterému mohlo dojít během nitroděložního
vývoje, při porodu nebo v době krátce po narození. Později vzniklé postižení se označuje jako demence.

Druhy mentálního postižení
Dle míry dosažení úrovně rozumových schopností (méně než 70 % normy) se mentální postižení rozlišuje na lehké, střední, těžké a hluboké.

a) Lehká mentální retardace – IQ se pohybuje přibližně mezi 50 – 69
(což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 – 12 let).
b) Střední mentální retardace – IQ dosahuje hodnot 35 – 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 – 9 let).
c) Těžká mentální retardace – IQ se pohybuje v pásmu 20 – 34 (což
u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 – 6 let).
d) Hluboká mentální retardace – IQ dosahuje nejvýše 20 (u dospělých
odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky).

6

1.2. Práva a povinnosti lidí s mentálním postižením
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné.“
Listina základních práv a svobod

V České republice jsou základní lidská práva a svobody legislativně stanoveny v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů a Předsednictvem České národní rady vyhlášena Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. jako součást
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Díky těmto dokumentům mají osoby s mentálním postižením stejná práva
a povinnosti jako ostatní lidé. Tito lidé mají také finanční příjmy, mohou si
nakupovat věci dle svých přání, mají právo vybrat si, kde chtějí žít, jakou
volnočasovou aktivitou vyplní své dny, či do jaké práce chtějí docházet.
Stejně tak mohou vytvářet přátelství, mít partnery a vstupovat do manželství. V případě omezení svéprávnosti o tom rozhoduje soud.
Valné shromáždění OSN vyhlásilo dne 20. prosince roku 1971 Deklaraci o právech lidí s mentálním postižením. Současně požádalo národní a
mezinárodní organizace, aby zabezpečily, že tato deklarace bude sloužit
k ochraně jejich práv.

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením
• Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako
ostatní lidské bytosti.
• Mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož i na takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu
umožní rozvinout v maximální možné míře jeho možnosti a schopnosti.
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• Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou
životní úroveň. Má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se zabývat jinou užitečnou činností.
• Pokud je to možné, má mentálně postižený žít v kruhu své vlastní rodiny
nebo v rodině opatrovníka a účastnit se různých forem společenského
života. Proto má být rodině, ve které žije, poskytována pomoc. Je-li
jeho umístění do specializovaného zařízení potřebné, mají být prostředí
a podmínky života v něm tak blízké normálním podmínkám života, jak
je to jen možné.
• Mentálně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud to
vyžaduje ochrana jeho dobra a zájmů.
• Mentálně postižený má právo na ochranu před jakýmkoli vykořisťováním, zneužíváním nebo ponižujícím zacházením. Je-li předmětem
soudního stíhání, má mít právo na zákonný proces s plným uznáním
svého stupně odpovědnosti, který vyplývá z jeho mentálního stavu.
• Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých
práv v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba
omezit jejich svéprávnost, pak musí postup používaný za účelem omezení těchto práv chránit postiženého zákonně proti jakékoli formě zneužití. Tento proces by měl být založen na hodnocení kvalifikovaných
znalců, kteří by posoudili sociální způsobilost postiženého. Omezení
práv má být podrobeno periodickým revizím a musí být odvolatelné
u vyšších institucí.

Omezení svéprávnosti
• K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to
týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní
jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň
neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti.
• Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na
dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na
pět let.
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• V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho
potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.
• Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

Člověk s mentálním postižením je zodpovědný za své činy:
• Osoby s mentálním postižením mají práva stejná jako zdraví lidé, ale to
se týká také povinností. Byť listina základních práv a svobod deklaruje,
že zdravotně postižení mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci
a na zvláštní pracovní podmínky, stejně tak jsou povinni plnit pracovní
povinnosti sjednané pracovní smlouvou se svým zaměstnavatelem.
•
Každý občan České republiky svým narozením získává způsobilost
k právům, která se postupně věkem upravuje. Např. dosažením plnoletosti v osmnácti letech. Stejně tak to platí u lidí s mentálním postižením. Proto v případech, kdy osoba s mentálním postižením spáchá
přestupek nebo trestný čin, je za něj zodpovědná, stejně jako každý jiný
občan České republiky. Odlišnost může nastat pouze v případech, kdy
osoba s mentálním postižením má soudem ustanoveného opatrovníka,
který ho v právních věcech zastupuje a částečně i za něj zodpovídá.
V tomto případě se také přestupkové či trestní řízení standardně realizuje dle trestního zákoníku a dalších.

Nemluvím, mám rád vlaky. Pracovníci z Chráněného bydlení to
pochopili, protože je často maluji a dívám se na ně v knihách.
Občas mě vezmou na nádraží, jen tak sedíme a díváme se na vlaky, čas
od času mě doprovodí a jedeme se vlakem projet, třeba jen do Rožnova
a zpátky, ale mě se to líbí, mám z toho zážitek. Když jsem byl v domově,
neměl jsem moc možností jet vlakem.“
Klient z Chráněného bydlení Johannes
Diakonie ČCE Valašské Meziříčí.
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1. 3. Komunikace s lidmi s mentálním postižením
Co je dobré mít na paměti při komunikaci s člověkem s mentálním
postižením
• Lidé s mentálním postižením mají omezenou slovní zásobou, mohou
mít artikulační vady, které jsou často doprovázeny gramatickými problémy, a to jak v psaném, tak i slovním projevu.
• Rozumové schopnosti a sociální dovednosti lidí s mentálním postižením mohou být výrazně nižší ve srovnání s biologickým věkem.
• Lidé s mentálním postižením jsou obvykle velmi snadno ovlivnitelní.
Proto pamatujme na to, abychom se nenechali strhnout k manipulaci,
na kterou lidé s mentálním postižením snadno přistoupí.
• Častou chybou okolí při komunikaci s osobami s mentálním postižením bývá tzv. ponižující přístup – jedná se o neadekvátní přístup, kdy
dáváme člověku s postižením najevo, že má nějaký handicap, který jej
znevýhodňuje, a tudíž máme nad ním „navrch.“ Mnoho lidí má pocit, že
k takovému člověku mohou automaticky přistupovat jako k dítěti, tykají
mu, nečekají na jeho vyjádření apod. Jedná se o typický příklad snižování lidské důstojnosti a nerespektování přirozených lidských práv.

Praktické rady pro komunikaci s osobami s mentálním postižením
1. Pamatujte na to, že člověk s mentálním postižením je svobodný, má
stejná práva a povinnosti jako kdokoli jiný a nese stejnou zodpovědnost za svůj život.
2. Každý z nás je originální bytostí, která se chová a projevuje jiným způsobem. To je přínosem pro celou společnost a důvod, proč se navzájem doplňujeme. Ve společném soužití se učíme tolerovat jeden
druhého.
3. Pokud hovoříte s dospělým člověkem s mentálním postižení, vykejte
mu, případně se domluvte na vzájemném tykání. Oslovujte jej „paní/
pane“ a příjmením – např. pane Nováku.
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4. Před intenzivnějším kontaktem se představte a podejte mu ruku, udržujte také oční kontakt. Pokud vůči tomuto člověku projevíte zájem,
výrazně se to odrazí v jeho ochotě a schopnosti se vyjádřit.
5. N
 ehovořte o osobě s mentálním postižením jako o „chovanci“, „nemocném“, „svěřenci“, nepoužívejte ani jiná zastaralá medicínská označení. Hovořte o člověku s postižením stejně jako o jiných lidech z běžné společnosti – např. paní Jana Nováková.
6. Člověk s mentálním postižením není „nesvéprávný.“ Mnoho z těchto
lidí je omezeno ve způsobilosti k právním úkonům. Tento druh omezení se však vztahuje pouze na právní úkony (vstupování do smluvních
vztahů), ostatní oblasti života člověka tento fakt neovlivňuje.
7. Pokud se stane, že zaznamenáte, že se člověk s mentálním postižením
chová nevhodně – upozorněte jej adekvátním způsobem na toto chování, tak jako byste to udělali u kohokoli jiného. Tito lidé také potřebují
zpětnou vazbu, mnohdy ji přijmou lépe než „zdravý“ člověk.
8. Při komunikaci s klientem, směřujte rozhovor přímo k jeho osobě - i on
je vaším partnerem v jednání, tak jako např. váš kolega v práci. Průvodce (doprovod) člověka s mentálním postižením má za úkol podporovat svého klienta, vést jej k co největší samostatnosti a nezávislosti
na pomoci druhých. Někdy může průvodce fungovat jako tlumočník,
ale i v těchto případech se obracejte nejdříve na člověka s mentálním
postižením.
9. P
 okud sdělujete člověku s mentálním postižením jakékoli informace,
ověřte si nejdříve, zda Vás dobře vidí a slyší.
10. Vždy předem vysvětlete, o čem budete mluvit a co se bude dít. Postupujte po malých krocích a snažte se vše trpělivě vysvětlit.
11. Při různých administrativních úkonech nebo jiných aktivitách buďte
trpěliví, dejte člověku s mentálním postižením prostor a čas, aby konkrétní činnost zvládl sám. Pokud se přizpůsobíte jeho tempu, může
se lépe soustředit.
12. Mluvte k němu srozumitelně a pomalu. Nepoužívejte cizí slova ani
dlouhá souvětí. Pro lepší porozumění nepoužívejte ve větách zdrobněliny.
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13. Vše, co je možné, názorně ukažte. Pokud je to vhodné, poskytněte
člověku s mentálním postižením doprovod.
14. Pokládejte jednoduché a srozumitelné otázky. Vždy vyčkejte na odpověď – neodpovídejte za něj, rovněž nedoplňujte jeho výroky svými
domněnkami.
15. Nezahlcujte jej nadbytečným množstvím informací.
16. Vyhněte se ironii a dvojsmyslům – vedou ke zbytečným nedorozuměním.
17. Vyhýbejte se abstraktním pojmům – objasněte je konkrétními příklady
či vhodnými přirovnáními.
18. Průběžně si ověřujte, jestli Vám člověk s mentálním postižením dobře
porozuměl. Úplně postačí otázka typu: „Rozumíte? Potřebujete vysvětlit problém ještě jednou?“ Nebojte se použít alternativní způsoby
komunikace. Srozumitelným a čitelným způsobem užívejte také mimiku a řeč těla, které jsou důležitým doprovodným prvkem při komunikaci.
19. Člověk s mentálním postižením nepotřebuje dary a almužny, protože
má jistý měsíční příjem (zpravidla invalidní důchod, mnohdy i vlastní
výdělek), z kterého si může koupit věci, které potřebuje. Není vhodné
mu dávat dárky, protože je nám ho líto nebo proto, aby nás dále neobtěžoval. Posilují se tak nevhodné způsoby jeho chování, rovněž pro
něj může být takové jednání ponižující.
Tato pravidla jsme také umístili do samostatné přílohy a můžete si ji dát na
místo, kde ji budete mít „k ruce“.

Vždycky jsem chtěl pracovat. V ústavu jsem mohl pomáhat jen
v kuchyni anebo na zahradě. Když jsem se přestěhoval do Chráněného bydlení, chvíli mi trvalo, než jsem si našel práci. Nakonec mi
pracovnice pomohly najít zaměstnání. Už rok pracuji v kuchyni v domově pro seniory. Umývám nádobí, nebo škrábu brambory, dělám to, co
je potřeba. Do práce už chodím sám, pracuji čtyři hodiny denně a za to
dostávám plat. Jsem velice spokojený, zvykl jsem si tam a oni na mě.“
Klient z Chráněného bydlení Johannes
Diakonie ČCE Valašské Meziříčí.
12
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2. TRANSFORMACE
POBYTOVÝCH SLUŽEB

Cílem této kapitoly je seznámit Vás s procesem Transformace pobytových sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením. Tyto služby se
v minulosti vyznačovaly velkou kapacitou - např. sto a více lůžek v jedné
sociální službě. Postupným rozšiřováním kapacit se tak zvyšovala koncentrace lidí se stejným hendikepem na jednom místě a zcela přirozeně
narůstaly situace, kdy docházelo k omezení lidských práv a svobod.

2.1 Základní definice pojmů
Deinstitucionalizace sociálních služeb znamená změnu ústavní péče
v péči komunitní. Cílem této změny je, aby uživatelé sociálních služeb
žili ve svém domově životem podle své vlastní volby tak, jak je to ve
většinové společnosti běžné. Pro člověka, který využívá sociální služby,
je výsledkem deinstitucionalizace svoboda zvolit si místo svého bydliště
a využívat místní sociální služby a veřejně dostupné služby.
Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením
díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů
v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.
Komunitní služby vycházejí z individuálně zajištěných potřeb člověka,
působí aktivně, podporují rozvoj jeho samostatného rozhodování a motivují jej k činnostem, které vedou k jeho začlenění do běžného života
společnosti.

Když jsem se přestěhoval do Chráněného bydlení, než jsem si
zvykl, nevěděl jsem, co mám dopoledne dělat. Začal jsem chodit
do sociální rehabilitace a do sociálně terapeutických dílen. Pak se mi
naskytla možnost udělat si rekvalifikační kurz zahradníka. Po skončení
kurzu mi nabídli práci na čtyři hodiny denně. Začal jsem chodit do práce
na Vsetín, pracuji jako pomocný zahradník. Vidím, že mít práci, někam
chodit, mi dává obrovský smysl.“
Klient z Chráněného bydlení Johannes
Diakonie ČCE Valašské Meziříčí.
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2.2 Historie transformace pobytových služeb
Nejdůležitější je, aby si klienti uvědomili svoji vlastní vůli a naučili se ji
používat. Ústav má totiž devastující vliv na vůli klientů a rozhodování lidí,
kteří v něm žijí. Přemýšlím často, co z toho způsobil vliv mentálního postižení klientů a co způsobil vliv ústavu. Čím dál víc si myslím, že to je tím
ústavem.“
Vyjádření pracovníků zařízení zapojených do projektu
Podpora transformace sociálních služeb, březen 2013.

Ústavy jsou známy již od roku 1841, kdy v zahraniční začaly vznikat první
léčebny s výchovným ústavem. V Praze vznikl v roce 1871 jeden z prvních ústavů Jednoty svaté paní Anny. Ernestinum založil Karel Slavoj
Amerling, který vyučoval postižené a prováděl současně výzkum týkající
se dědičného zatížení i prostředí, z něhož vzešli. Postupně tak začaly
vznikat ústavy po celé České republice většinou na okrajích obcí nebo na
odlehlejších místech.
Ústavní péče, která dosáhla nejvyššího rozsahu před rokem 1989,
odpovídala tehdejší sociální situaci a plnila ve své době důležité úkoly:
zabezpečení základních životních potřeb a hmotných podmínek pro ty,
kteří si je nebyli schopni zabezpečit sami.
Po revolučních změnách v roce 1989, začal vznikat občanský sektor
a s tím přišly i nestátní neziskové organizace a větší množství moderních přístupů a sociálních služeb. Přechod od ústavní péče k rodinné či
komunitní péči bylo vyústěním společenských změn postavených na
ochraně lidských práv a obrazem toho, jak se tyto změny projevují v sociálních službách.
Lidé v ústavech byli vnímáni jako objekt sociální péče a neměli možnost
ovlivnit chod instituce a tím ani svůj vlastní život. Závěry ze studií o škodlivých účincích pobytu v ústavu v Západní Evropě a USA ukazují, jak
ústavní péče zásadně ohrožuje osobní i sociální vývoj člověka.
Zatímco ve státech západní Evropy se myšlenka na to, že i lidé s handicapem mohou žít běžným životem v přirozeném prostředí, usazuje od
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šedesátých let dvacátého století, v Československu proces transformace
sociálních služeb před rokem 1989 prakticky neexistuje.
Od ledna roku 2009 probíhá projekt Transformace sociálních služeb
i v ČR. Jedná se o národní transformaci pobytových zařízení sociálních
služeb na služby komunitní po celé České republice. Komunitní služby
více podporují uživatele, v tomto případě se jedná zejména o lidi se zdravotním postižením, v zapojení se do společnosti, ale také na trh práce
apod.
Projekt Transformace sociálních služeb se zaměřuje na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Napomáhá sociální integraci lidí se zdravotním postižením při jejich
přestěhování do komunitních služeb.

2.3 Transformace DOZP Zašová Sociální služby Vsetín
Jeden z mnoha důvodů k transformaci DOZP Zašová byly nevyhovující
prostory bývalého kláštera, kde nebylo možné zabezpečit důstojné
podmínky pro život většího množství lidí – zejména nemožnost architektonických úprav směrem k zajištění většího soukromí klientů. I v roce
2010 bylo na pokojích až 10 osob. Klienti nemohli žít takovým způsobem
života, který je ve společnosti běžný. I přes snahu pracovníků nebylo
možné ve stávajícím prostředí naplňovat individuální potřeby a přání jednotlivých klientů.
Domov Zašová se zapojil do pilotního projektu podpora transformace
sociálních služeb v roce 2008. V průběhu procesu transformace docházelo k mapování potřeb uživatelů služby, jaké mají vazby na rodinu nebo
blízké, kde docházejí do práce, jakou podporu budou potřebovat při přestěhování. Důležitá byla také příprava na adaptaci na nové prostředí
a nový styl života.
V roce 2013 se do procesu transformace DOZP Zašová zapojila Diakonie
ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí. Tehdy převzala od Sociálních
služeb Vsetín sociální službu Podpora samostatné bydlení a pokračovala v pomoci třem klientům z DOZP Zašová, kteří se již z domova
odstěhovali a potřebovali podporu ve své adaptaci na nový domov
ve vlastním bydlení ve Valašském Meziříčí.
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Pracovníci obou organizací viděli potřebu více podpořit klienty DOZP
Zašová, kteří se připravovali na nový domov. Ukazovalo se, že i když
se s klienty pracuje cíleně a dlouhodobě, přesto stále nejsou připraveni.
Vznikl nápad realizovat tuto přípravu mimo objekt domova a v roce 2014
zahájila Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí činnost nové
služby - Sociální rehabilitace Krok.
Cílem této služby bylo primárně připravit klienty z DOZP Zašová na proces
transformace a následnou adaptaci na nová bydlení. Sociální rehabilitace
postupně otevřela dvě zařízení, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod
Radhoštěm, aby byla služba co nejdostupnější svým klientům. Během
transformace celkově pomohla 62 klientům z DOZP Zašová. Tato služba
pracuje na rozvíjení schopností a dovedností dospělých lidí s mentálním
postižením vedoucích k samostatnému životu a začlenění do běžného
života společnosti.
Po ukončení transformace DOZP Zašová začala služba svou činnost nabízet i lidem doposud žijících ve svých rodinách, mimo ústavy.
Během roku 2015 docházelo k postupnému opouštění objektu DOZP
v Zašové a klienti začali využívat komunitní sociální služby v Centru bydlení pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín.
Toto centrum zahrnuje chráněné bydlení v Rožnově pod Radhoštěm, Zubří, Vsetíně, ale také v Zašové. V témže roce, na začátku června, bylo
otevřeno také Chráněné bydlení Johannes Diakonie ČCE – střediska ve
Valašském Meziříčí a nabídlo nový domov 12 klientům z DOZP Zašová.
Tomuto zařízení bude věnovaná další samostatná kapitola.
Na konci roku 2015 byl objekt DOZP Zašová definitivně uzavřen. Tím
však proces transformace nebyl ukončen. Pracovníci všech zapojených
institucí a organizací viděli potřebu s klienty, ale i pracovníky a novými
„sousedy“ dále pracovat. Přechod do komunitních služeb znamenal pro
mnohé klienty velkou změnu, vzhledem k tomu, že mnozí prožili podstatnou část života ve velkokapacitním ústavním zařízení. Proto se v září
roku 2016 příspěvková organizace Sociální služby Vsetín zapojila
v rámci Operačního programu Zaměstnanost do projektu „O krok dál“,
který je zaměřen na odstraňování dopadů institucionalizace a podporuje
rozvoj nových sociálních služeb komunitního typu, které vznikly na základě transformace DOZP Zašová.
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Po přestěhování se klienti učili žít v novém prostředí a docházeli do návazných sociálních služeb. U některých klientů vznikla naléhavá potřeba
získat práci. K řešení přispěla už v roce 2014 Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí, které začalo vytvářet kvalitní a dlouhodobě udržitelná pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením.
Za tímto účelem založila Diakonie Valašské Meziříčí dceřinou společnost
1. Valašskou Diakonickou s.r.o, které je jediným vlastníkem. Společnost
provozuje dva sociální podniky, ve kterých získali pracovní uplatnění
i někteří klienti z transformovaného zařízení DOZP Zašová. Sociální podnik Palomino nabízí služby pro firmy a domácnosti, jedná se převážně
o údržbářské a uklízečské práce. Sociální podnik Secondhelp se zabývá
prodejem značkového outletového a seconhendového oblečení.
Ukázalo se tedy, že klienti, kteří byli schopni práce jen s malou podporou,
ji během roku až tří let našli a úspěšně pracují, většinou na výše uvedených chráněných pracovních místech. Avšak jsou i klienti, kteří o práci
měli a mají zájem, ale práci nenalezli ani na chráněném trhu práce. Jedná
se především o klienty z transformováno zařízení DOZP Zašová s vyšší mírou postižení, kteří mají často minimální pracovní zkušenosti. Proto
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí v roce 2017 založilo
Tréninkové pracoviště Matteo z projektu ESF, „Jsem připraven a těším
se“. Posláním pracoviště Matteo je vytvořit cílenou podporu jedinců s kombinací hendikepů, které jim znesnadňují získání pracovního
místa na chráněném či volném pracovním trhu.
V projektu mohou být lidé, kteří splňují tyto podmínky: pobírají invalidním důchod, mají nízké vzdělání (popřípadě žádné) nebo mají věk mezi
50 - 60 lety. Programy jsou nabízeny také lidem s alkoholovou demencí,
kteří splňují aspoň dvě z uvedených podmínek. Lidem, kteří se zúčastní
programu přípravy na konkrétní pracovní pozici, je nabídnut individuální
pracovní plán, kde si zvolí na míru připravenou podporu tak, aby i se
svými specifiky mohli získat pracovní pozici. Přípravu na zaměstnání provází zvládnutí teorie k pracovní činnosti, ale také praxe na konkrétních
místech, kde je možnost po úspěšném absolvování získat pracovní místo
s uzavřením smlouvy. Všemi těmito činnostmi jsou lidé s postižením provázeni dvěma pracovnicemi, které společně s klientem hledají podpůrné
a motivační metody k tomu, aby si svou činnost pro realizaci pracovního
výkonu osvojil. Pracovník Mattea bude každého absolventa kurzu do-
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provázet i u prvních patnácti směn v nově získaném zaměstnání. Cílem
této podpory mimo tréninkový program je, aby se klient dobře adaptoval
na pracovní pozici, kterou vykonává ve svém zaměstnání. V rámci této
podpory může také pracovník tréninkového pracoviště předat informace
zaměstnavateli a jeho kolegům, jakou podporu pro výkon práce dotyčný
absolvent Tréninkového pracoviště Matteo potřebuje.
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2.4 
Chráněné bydlení Johannes Diakonie ČCE Valašské
Meziříčí
Chráněné bydlení Johannes vzniklo 1. 6. 2015 ve Valašském Meziříčí
jako jedna z komunitních sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením z DOZP Zašová. Služba má tři domácnosti, samostatné byty, kde
žije dvanáct klientů. Někteří docházejí do zaměstnání, jiní do sociálních
služeb, kde pracují na rozvíjení či upevnění svých schopností a dovedností.
Služba poskytuje klientům důstojné a bezpečné prostředí, ve kterém
se mohou realizovat. Nabízí jim domov, podporu při začlenění do společnosti a v neposlední řadě prostor pro jejich seberealizaci. Klientům,
kteří mají lehké mentální postižení a chtějí bydlet samostatně, pomáhá
speciálním programem cílené přípravy na jejich osamostatnění. Souvisí
s tím získání zaměstnání, zvládání krizových situacích, které mohou v životě nastat, péče o domácnost, příprava jídla a další.

Poslání služby
Tato služba je místem, kde lidé s mentálním, případně kombinovaným
postižením, mohou nalézt domov, tj. bezpečné, vstřícné a zodpovědné
prostředí. Nabízí klientům možnost žít běžným způsobem života i příležitost rozvíjet svou soběstačnost a nezávislost. Sociální služba klienty provází jejich životem a podporuje je v přijímání zodpovědnosti za
chod domácnosti a vlastní život. Klientům, kteří se připravují na budoucí
samostatný život, nabízí cílený přípravný program. Pracovníci přistupují
ke klientovi vždy podle jeho individuálních potřeb a daných možností.

Cílová skupina služby
Chráněné bydlení poskytuje podporu dospělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně přidruženým kombinovaným
postižením.
Sociální služba není určena pro osoby:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
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• s diagnózou akutního nebo chronického infekčního onemocnění, vylučujícím poskytování pobytové služby
• s duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní chování
• závislé na návykových látkách
• které potřebují nepřetržitý dohled pracovníka
•
které nemají minimální dovednosti a návyky umožňující přiměřeně
soběstačný a bezpečný život v chráněném bydlení a soužití v domácnosti s ostatními klienty

Hlavní cíle služby:
1. P
 odpora klienta, aby žil způsobem života podle svých představ, možností a přání.
2. Z
 ískání nových dovedností v oblasti zajištění svých potřeb – vaření,
nakupování, péče o domácnost.
3. Podpora klienta v péči o vlastní osobu, zdraví a hygienu.
4. P
 odpora klienta v péči o vlastní věci. Klienta vedeme k tomu, aby řádně
a zodpovědně hospodařil se svým majetkem a finančními prostředky.
5. P
 odpora klienta, aby uměl upozornit na svůj zhoršený zdravotní stav,
vyhledat lékaře a dodržovat doporučení a léčebná opatření.
6. P
 odpora klienta, aby dokázal vytvářet a udržovat dobré vztahy se spolubydlícími a navazoval nové vztahy ve svém okolí.
7. P
 odpora klienta ve využívání veřejných služeb, úřadů a institucí podle
svých potřeb.
8. Z
 achování a rozvoj společenského, kulturního či sportovního života
podle přání a možností klienta.
9. P
 odpora klienta v tom, aby dokázal uplatnit svá práva a respektoval
práva ostatních.
10. Klient je veden k tomu, aby rozuměl pravidlům sociální služby a současně je respektoval a dodržoval je.
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Projekt ESF Žijeme tu s Vámi!
Chráněné bydlení Johannes se také v rámci adaptace klientů z bývalého
DOZP Zašová, chtělo více zaměřit na odstranění dopadů institucionalizace a soustředit se více na adaptační proces a rozvoj aktivit podporujících zapojení uživatelů do komunity. Proto je ve službě od 1. 9. 2016
realizován projekt, „Žijeme tu s Vámi!“ – Operační program Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu, který bude realizován do 31. 8. 2018.
Díky projektu je podpořen adaptační proces a rozvoj aktivit a využívání
běžně dostupných veřejných zdrojů. Díky navýšení počtu pracovníků se
také zvýšila nabídka služby chráněného bydlení pro jednotlivé klienty.
Klienti se integrují do běžné komunity a učí se využívat běžně dostupné
zdroje tak, aby dobře prožívali svůj volný čas.
Klienti se učili poznávat nabídku kulturního vyžití ve městě Valašské
Meziříčí, společně s pracovnicemi pracovali na individuálních nácvicích
slušného chování na kulturních akcích, učili se jak si opatřit lístek, jak
využít městskou hromadnou dopravu a jak dbát na své bezpečí. Velkou
část také pracovnice věnovaly a věnují (nyní už v menší míře) podpoře
rozvoje klientů v jejich koníčcích. Někteří klienti získali pracovní místo na chráněném trhu. Byli podporování v tom, aby si pracovní místo
udrželi – učili se docházet do práce včas, řešit konflikty na pracovišti či
snést kritiku od šéfa. Díky této podpoře si svou práci opravdu udrželi. Do
práce chodí rádi a naplňuje je to - dostávají plat jako ostatní a cítí se být
užiteční.
Součástí aktivit projektu „Žijeme tu s Vámi“, je také cílená podpora rozšíření odborného vzdělávání zaměstnanců Chráněného bydlení Johannes, podpora externích odborníků pro zkvalitnění metodik pro koordinace procesů souvisejících s fází adaptace, rozvoje aktivit podporujících
zapojení uživatelů do komunity a využívání běžně dostupných veřejných
zdrojů.
Naši klienti tak díky profesionální činnosti pracovníků Chráněného
bydlení Johannes a realizaci projektu Žijeme tu s Vámi, získávají
nové sociální role, které s radostí přijímají a snaží se je zodpovědně
plnit. Stávají se tak přirozenou součástí komunity obyvatel Valašského Meziříčí.
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3. KONTAKTY

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Žerotínova 319/21,Valašské Meziříčí 757 01
Tel: 573 034 161, Email: stredisko@diakonievm.cz
Web: www.diakonievm.cz
Statutární zástupce: Mgr. Zdislava Odstrčilová
Tel: 777 672 902, Email: odstrcilova@diakonievm.cz

Chráněné bydlení Johannes
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 757 01
Vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Helena Palátová
Tel: 731 133 932, Email: palatova@diakonievm.cz

Sociální rehabilitace Krok
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 757 01
Manažerka úseku služeb pro lidi se zdravotním postižením:
Bc. Lenka Maňáková
Tel.: 731 138 913, Email: manakova@diakonievm.cz

Pobočka Sociální rehabilitace Krok ve Valašském Meziříčí
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01
Vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Markéta Hebláková, DiS.
Tel: 731 138 911, Email: heblakova@diakonievm.cz

Pobočka Sociální rehabilitace Krok v Rožnově pod Radhoštěm
Chodská 667, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Věra Mikulenková
Tel: 731 138 912, Email: mikulenkova@diakonievm.cz

Tréninkové pracoviště Matteo
pracoviště pro lidi se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
Projekt ESF ,,Jsem připraven a těším se!“
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí 757 01
Se sídlem: Vrbenská 803, Valašské Meziříčí 757 01
Vedoucí tréninkového pracoviště: Bc. Alena Rušarová Dis.
Tel.: 734 284 359, Email: rusarova@diakonievm.cz
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