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Úvodem
Vážení tená i, milí studenti,
studijní text, který jste práv otev eli, vznikl v rámci dvouletého projektu „Ak ní pole
sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265), který byl
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky. Cíl , kterých
se ešitelský tým snažil v letech 2006 – 2008 dosáhnout, bylo mnoho a sm ovaly
k intenzivnímu propojení akademického sv ta se sv tem praxe, jinými slovy k rozvoji
kompetencí student zejména z hlediska získání aktuálních v domostí a dovedností
pot ebných pro jejich budoucí povolání. Tento kvalitativní rozvoj studia byl podpo en nejen
nár stem pr b žných i souvislých praxí student (zejména studijního oboru Pedagogika –
sociální práce), ale p edevším vytvo ením nabídky workshop pro všechny studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jednotlivé workshopy, tematicky
uspo ádané do šesti modul , reflektovaly aktuální témata, která by z teoretického
i praktického hlediska m l znát nejen sociální pracovník, ale každý, kdo má ambice v novat
se pomáhající profesi.
Jednou z nejvýznamn jších cílových skupin sociálních služeb jsou osoby se speciálními
pot ebami. Tuto skute nost reflektoval modul „Moderní trendy ve speciální pedagogice
s p esahem do sociální sféry“. Poznatky a zkušenosti, které byly náplní uvedeného modulu,
shrnuje práv p edkládaný studijní text, p i emž téma každého z p ti workshop je obsahem
jedné jeho ásti. Cílem celého studijního textu je p edevším to, abyste získali p ehled
o sty ných oblastech sociální práce a speciální pedagogiky a abyste se v problematice práce
s osobami se speciálními pot ebami orientovali.
V první ásti, nazvané „Integrace osob se specifickými pot ebami“, získáte nejen poznatky
o problematice integrace, ale seznámíte se i se strukturou a základní terminologií v dního
oboru speciální pedagogika, což Vám usnadní studium následujících ástí.
Druhá ást textu, nazvaná „Osoby se specifickými pot ebami v systému sociálního
zabezpe ení“, p ehledn a podrobn pojednává rozsáhlou oblast sociálního zabezpe ení.
Zahrnuty jsou zde i informace o (v této chvíli stále ješt novém) Zákon 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, který p inesl do této oblasti adu dlouho o ekávaných a pot ebných
zm n.
T etí ást je v nována tématu „Poradenské služby osobám se specifickými pot ebami nap í
v kovým spektrem“ a získáte v ní nejen obecné informace o poradenském procesu
a jeho fázích, ale také o jednotlivých poradenských pracovištích ve školském i sociálním
resortu, které poradenství r zným v kovým skupinám osob se specifickými pot ebami
nabízejí.
tvrtá a pátá ást, „Vybrané aspekty služeb rané pé e rodinám d tí se specifickými
pot ebami“ a „Služby osobám se specifickými pot ebami v dosp losti a stá í“, reflektuje
celoživotní charakter poskytování speciáln pedagogické podpory i sociálních služeb. V ásti
v nované tématu rané pé e se seznámíte s touto terénní sociální službou, jak ji rodinám d tí
se sluchovým a kombinovaným postižením poskytuje St edisko rané pé e Tamtam. Poslední
ást se zam uje na možnosti speciáln pedagogické podpory osob dosp lého a seniorského
v ku.
Záv rem nám dovolte pop át Vám, abyste díky tomuto textu lépe poznali jednu z d ležitých
dimenzí sociální práce, aby Vás co nejvíce obohatil o nové a zajímavé informace a zárove
Vás podnítil i k p emýšlení a dalšímu studiu.
Jana Vaš atková a Pavla Vyhnálková
(editorky)
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Integrace osob se specifickými pot ebami
Libuše Ludíková

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete schopni:
• prezentovat základní trendy v p ístupu k osobám se specifickými pot ebami,
• vysv tlit terminologii sm rem k jednotlivým resort m, jež se starají o osoby se specifickými
pot ebami,
• hodnotit meziresortní spolupráci s d razem na podíl sociální sféry,
• orientovat se v komplexních službách, jež jsou v sou asné dob nabízeny osobám se
specifickými pot ebami v naší republice,
• být nápomocni p i p íprav vhodných podmínek pro úsp šnou socializaci i resocializaci
osob se specifickými pot ebami,
• podílet se na integraci osob se specifickými pot ebami, a to nejen z pohledu zabezpe ení
celého širokého spektra podmínek, ale i v konkrétních p ípadech.
Pr vodce studiem
V následující podkapitole se seznámíte s tím, jak se v pr b hu d jin vyvíjel vztah
spole nosti k lidem s postižením. Dále se budeme v novat v dní disciplín speciální
pedagogika – zejména jejímu len ní a n kterým d ležitým pojm m, které se v tomto oboru
používaly nebo používají.
Vývoj vztahu spole nosti k lidem s postižením
Každý lov k žije v ur itých životních podmínkách. Za normálních okolností je ve vztahu
lov ka a jeho prost edí rovnováha. Pokud má lov k všechny schopnosti pot ebné
ke zvládnutí požadavk prost edí, to znamená, že má pot ebný funk ní a psychický potenciál
v etn dostate ných rezerv, je sob sta ný. Trvalé zdravotní postižení v podob poškození
organismu nebo jeho funkcí negativn ovliv uje schopnosti lov ka existovat a vyvíjet
aktivity sm rem k prost edí, zvládat nejr zn jší životní úkoly. To znevýhod uje a poškozuje
postavení lov ka ve spole nosti, dochází k poruše jeho vztahu s prost edím, což s sebou
p ináší problémy psychologického i sociálního charakteru, dochází k poškozování kvality
života postižených.
Osoby se zdravotním postižením jsou ve všech ástech sv ta a na všech úrovních každé
spole nosti. P í iny i následky postižení jsou v jednotlivých oblastech r zné. Rozdíly jsou
výsledkem zejména odlišné sociáln -ekonomické, kulturní situace a r zných opat ení, kterými
státy zabezpe ují blaho svých ob an . Sou asný stav nazírání na zdravotní postižení je
výsledkem vývoje zejména v posledních dvou stech letech. Odráží v mnoha ohledech obecné
podmínky života a sociální i hospodá skou politiku r zných období.
V roce 1993 byla Valným shromážd ním OSN p ijata Standardní pravidla pro vyrovnání
p íležitostí, která a nemají platnost mezinárodního práva, znamenají silný morální a politický
závazek stát podniknout akce pro vyrovnání p íležitostí osob s postižením. Upozor ují
na oblasti d ležité pro kvalitu života zdravotn postižených osob a pro dosažení plného
zapojení a rovnosti. Osoby se zdravotním postižením jsou leny spole nosti a mají právo
z stat uvnit své místní komunity. M ly by dostat takovou podporu, jakou v rámci normální
struktury vzd lání, zdravotní pé e, sociálních služeb a zam stnávání pot ebují.
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Názor na postavení postižených jedinc ve spole nosti a na vztah spole nosti k nim se
vyvíjel a m nil s rozvojem spole enského bytí a v domí. Byl závislý na struktu e spole nosti,
na stupni myšlení, stavu morálky, souvisel i s politikou vládnoucí vrstvy.
Vztah lidí k jedinc m, kte í se odlišují od ostatních, je tedy založen už ve zp sobu vývoje
osobnosti, p edevším v její sociální podmín nosti. Z tohoto úhlu pohledu lze vysledovat
n kolik stadií, která se ve sv t i jeho jednotlivých ástech objevovala nebo stále ješt
objevují ve vztahu spole nosti k postiženým osobám.
Úkol – k zamyšlení
Na základ znalostí z d jepisu i historických román a film , s nimiž jste se setkali,
se pokuste zamyslet nad tím, jaký byl vztah spole nosti k lidem s postižením ve starov ku,
st edov ku, renesanci a osvícenství. Co tyto p ístupy charakterizovalo a ím byly ovlivn ny?
Své post ehy si poznamenejte a pak teprve pokra ujte ve tení výkladového textu.
Období represívní má za základ ozna ení odlišujících se jedinc jako neschopných,
zat žujících, bez životních perspektiv, nežádoucích. V prvobytn nepospolité spole nosti
vztah k postiženým jedinc m ur ovaly existen ní z etele. Zachovat kmen jako celek
vyžadovalo mnohdy vylou it slabé a nemocné, kte í snižovali zdatnost a životaschopnost
skupiny, k níž náleželi. T chto jedinc se spole nost zbavovala p ímou likvidací nebo
vylou ením a opušt ním.
Se zm nami sociální struktury v otroká ském ádu ztratilo vylu ování nemocných a starých
své p vodní existen ní opodstatn ní. Z stalo však zam eno na defektní novorozence. Je
možno rozlišit dv formy jejich vylu ování ze spole nosti, a to likvidaci a segregaci.
Pro likvidaci je charakteristické usmrcování defektních d tí hned po jejich narození. Formy
byly r zné, nap . utopení, upálení. V otroká ské spole nosti, pokud nebyli defektní lidé
usmrceni, byli zejména využíváni k nejt žším pracím.
V období feudalismu byli defektní lidé asto pod vlivem církevní inkvizice a n kterých
náboženských reformátor ozna ováni za zplozence ábla a jako takoví upalováni.
Za segregaci v tomto období lze chápat skute nost, že n které zejména ko ovné národy
nechávaly své defektní jedince na místech svých bývalých sídliš . Obvykle ale i tito lidé po
ur ité dob umírali. S obdobou tohoto pojetí segregace se m žeme setkat i v dnešní dob
v n kterých afrických a indických zemích, kdy po vypuknutí infek ních chorob jsou nakažení
vylou eni za hranice osad a dostávají jen jídlo pro p ežití.
Segregace je vylou ení ze spole nosti, zavírání o í nad osudem ásti lidské populace,
vymezení ur itého pole pro její seberealizaci a spole enské uplatn ní, omezování jejích
pot eb a lhostejnost k ní.
Represívní náhled postupn v r zných ástech sv ta st ídaly charitativní vztahy a postoje.
Lidé s postižením jsou v tomto pojetí bráni jako ubožáci, kte í se o sebe nedovedou postarat,
a proto pot ebují pomoc a ošet ení. Ve st edov ku byl pom rn vysoký po et lidí
s postižením, postupn zejména p i církevních za ízeních vznikaly první útulky a špitály,
které postiženým poskytovaly alespo nejnutn jší zaopat ení. V n kterých za ízeních se
dokonce zapo alo s prvními pokusy o výchovu postižených. Tímto se vlastn vytvá ely
p edpoklady pro p echod k humanistickému pojetí.
Humanismus a renesance jsou období, kdy se za al ve ejn vyslovovat požadavek
na vzd lávání postižených. Humanistický p ístup si za základní východisko staví nejvýše
p irozený princip d stojnosti každého lov ka. Z tohoto principu se odvíjí jeho práva
na možnost rozvoje jako individuality i jako lena spole nosti, na p ijetí lov ka takového,
jaký je, s pozitivním nahlížením na jeho možné šance na základ poznání jeho p edpoklad .
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Na po átku 20. století vyústilo p esv d ení o nutnosti poskytnout vzd lání d tem
s postižením v rozvoj speciální pedagogiky jako relativn samostatné pedagogické disciplíny.
Její zakladatelé se snažili vybudovat sít speciálních vzd lávacích za ízení, ve kterých se d ti
s postižením postupn koncentrovaly. Jejich výchovu a vzd lávání zajiš ovali speciální
pedagogové, kte í disponovali pot ebnými odbornými znalostmi a dovednostmi. Postupn
se do práce s postiženými stále více prosazovaly kompenza ní a rehabilita ní pom cky.
Rozši ovala se nabídka odborné literatury. Vznikla i pom rn široká škála odborných
pracoviš , jejichž typ a formy se r zn m nily, vždy však pracovala ve t ech základních
oblastech, jimž odpovídaly t i rezorty státní správy: školství, zdravotnictví, sociální v ci.
P esto takto budovaný systém nebyl schopen poskytnout právo na vzd lání všem d tem
s postižením. Ur itá skupina d tí s t žšími stupni postižení, zejména s mentálním postižením,
byla ze vzd lání vy azena. Toto pojetí do jisté míry potla ovalo úlohu rodiny, nebo ada d tí
byla od útlého d tství vychovávána sice odborníky, ale na internátech mimo vlastní rodinu,
kam se vracely pouze na víkendy. N které d ti žily zcela mimo rodinu v za ízeních
s celoro ním pobytem. Umíst ním jedinc s postižením do t chto za ízení docházelo k jisté
segregaci, nebo nem li možnost kontinuálního kontaktu s b žnou spole ností, a si tyto
instituce paradoxn kladly za cíl takovou výchovu a takové vzd lávání, které by p ipravily
dít s postižením, aby bylo schopno se bez potíží následn zapojit do b žné spole nosti. Tento
cíl, aniž by dít m lo možnost být permanentn v kontaktu s touto spole ností, byl t žce
dosažitelný.
Jak již bylo výše uvedeno, vedle resortu školství se problematika pé e o jedince
s postižením ešila i v rámci p sobnosti oblasti sociálních služeb a zabezpe ení, kde p evládal
sm r pasivní pomoci, což sice p inášelo jisté finan ní zabezpe ení, možnosti pobytu
v ústavních za ízeních, která získávala finan ní prost edky na svou práci a pro své klienty
p ímo od státu, ale samotné osoby s postižením si nemohly samostatn voln vybírat typ pé e,
který by jim vyhovoval.
Od padesátých let 20. století se v ekonomicky vysp lých zemích m ní náhled na koncepci
poskytované pé e jedinc m s postižením a koncipuje se tzv. integra ní pojetí.
V celosv tovém m ítku je stadium integra ních postoj charakterizováno snahou o dosažení
plné nezávislosti postižených a jejich partnerského soužití s intaktními na bázi integrace obou
vrstev obyvatelstva. Postoj spole nosti ke vzd lávání postižených prod lal vývoj od odmítání
jejich práva na vzd lání p es dlouhé období segrega ních tendencí ve speciálních
vzd lávacích institucích až k integraci výchovy a vzd lávání spole n se zdravými
vrstevníky.
V naší republice se postupn tyto integra ní snahy za aly prosazovat do oblasti eduka ní
pé e a následn i do sféry sociálního zabezpe ení. P es deklarování zájmu státu zajistit
integrativní prost edí se nepoda ilo v as provést celospole enskou osv tu a zajišt ní p ijetí
této filosofie p ístupu k osobám s postižením celou ve ejností.
V 90. letech 20. století se do eského prost edí dostává nové pojetí, které jasn reflektuje
skute nost, že zdravotní postižení ovliv uje kvalitu života lov ka od jeho narození až
po dosp lost a stá í nejen v oblasti zdravotní, ale i psychologické, sociální, vzd lávací, pracovní
a ekonomické. Zejména prof. Jesenský formuje a p edstavuje nové pojetí tzv. komprehenzivní
speciální pedagogiku. Tento model jasn p ekonává dosavadní zacílení pouze na výchovu
a vzd lávání, které se týká p edškolního a školního v ku d tí a žák s postižením. Do svého pojetí
p ijímá i speciáln pedagogickou intervenci v raném v ku, ve v ku dosp losti i stá í, ale
i zam ení na všechny skupiny osob s postižením dle typu a hloubky postižení. V zorném úhlu
pohledu jsou i profesní skupiny, zájmové skupiny a další, a to u všech druh postižení v celém
v kovém spektru klient .
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Speciální pedagogika a její len ní
Speciální pedagogika je nauka o zákonitostech rozvoje, výchovy a vzd lávání osob
s postižením.
Cílem speciální pedagogiky je systematické poznání zákonitostí a mechanism vývoje osob
s postižením zam ené na zlepšení jejich psychického a somatického stavu s dosažením
maximální úrovn socializace.
Z pohledu vymezení p ístupu k jedinci s postižením zahrnuje speciální pedagogika ty i
základní oblasti – stanovení p í in postižení (etiologii), co nejp esn jší definování obrazu
postižení (fenomenologii), opat ení v zabrán ní vzniku postižení a jeho následk (prevenci)
a vlastní speciální výchovu a vzd lávání (terapii).
Základní len ní speciální pedagogicky vychází z druhu postižení, nebo jednotlivé
kategorie postižených pot ebují jiné p ístupy, specifické formy výchovy a vzd lávání.
Z tohoto úhlu pohledu se v sou asné dob v naší republice akceptuje následující struktura
speciální pedagogiky:
• Etopedie ( ec. ethos = mrav, paideia = výchova) – speciální pedagogika osob obtížn
vychovatelných.
• Logopedie ( ec. logos = slovo) – speciální pedagogika osob s narušenou komunika ní
schopností.
• Psychopedie ( ec. psyché = duše) – speciální pedagogika osob s mentálním
postižením.
• Somatopedie ( ec. sóma = t lo) – speciální pedagogika osob s t lesným postižením,
nemocných a zdravotn oslabených.
• Surdopedie ( ec. surdus = hluchý) – speciální pedagogika osob se sluchovým postižením.
• Tyflopedie ( ec. tyflos = slepý) – speciální pedagogika osob se zrakovým postižením.
• Speciální pedagogika osob s kombinovanými vadami.
• Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami u ení.
Základní terminologie speciální pedagogiky
Adekvátní zapojení kteréhokoli lov ka s postižením do spole nosti vyžaduje vzájemnou
spolupráci odborník z celé ady v dních disciplín. Obecn je možno konstatovat,
že základem úsp chu p i práci s osobami s postižením je profesionální zajišt ní komplexních
služeb, což p edpokládá spolupráci v rovin r zných obor . Speciální pedagogika se neobejde
bez vazeb jak na spole enskov dní, tak i p írodov dní obory. Z oblasti spole enských v d
jsou to zejména filozofie, pedagogika, psychologie a sociologie. Z p írodních v d se jedná
v první ad o medicínské obory, ale v dnešní dob ve stále širší mí e i o technické obory,
které se prosazují zejména v oblasti reeduka ních a kompenza ních pom cek, bez nichž si
nelze vzd lávání, pracovní i spole enské uplatn ní osob s postižením p edstavit.
Stejn jako prošel složitým vývojem pohled spole nosti na jedince s postižením, docházelo
postupn i k prom n a konstituování terminologie. P vodní ozna ení defekt lze
charakterizovat jako poškození, které se projevuje vadami v anatomické skladb nebo
poruchami ve funkcích organismu.
Podle tohoto defini ního vymezení m žeme defekty lenit na:
• orgánové defekty,
• funk ní defekty.
Orgánovým defektem se rozumí vada, chyb ní, nedostatek orgánu nebo jeho ásti. Jeho
p í inou m že být nap . vývojová vada, nemoc, úraz.
Funk ním defektem je ozna ována porucha funkce orgánu, pop . celého organismu, aniž by
tento orgán nebo systém byl p vodn tká ov porušen.

10

Z pohledu rozsahu a velikostí vlivu defektu na život lov ka lze d lit defekty na t i skupiny:
• lehké,
• st ední,
• t žké.
Lehké defekty – jedná se p evážn o problémy, které p i individuálním p ístupu k nim jsou
zvládnutelné b žnými pedagogickými opat eními a nevyžadují zvláštní institucionální
opat ení.
St ední defekt již vyžaduje speciální p ístup, zpravidla výrazn komplikují b žnou školní
docházku, a musí být proto ešeny za pomoci speciálních pedagogických opat ení.
T žký defekt znamená již zásadní narušení a vyžaduje vysoce specializovaný p ístup.
Defekty podle doby jejich vzniku leníme na:
• defekty vrozené,
• defekty získané.
Defekty mohou mít p vod již v období prenatálním, kdy vznikají jako d sledek
nep íznivých okolností v dob p ed narozením dít te, zde se jedná nap . o d di nost, choroby
matky v dob gravidity, špatnou životosprávu, podání nevhodných lék , toxikománii, úrazy
apod. Defekty mohou vzniknout i v období perinatálním, kdy se jedná zejména o d sledky
nep íznivých okolností v dob porodu – náro né, dlouhotrvající a nešetrné porody. V období
postnatálním jsou defekty výsledkem nep íznivých okolností b hem života lov ka. Tyto
defekty vznikají v pr b hu celého života, ale za nejrizikov jší lze považovat rané d tství
a údobí stá í. U získaných defekt se jedná zejména o následky vážných onemocn ní, úraz ,
chybné výchovné pé e, špatných životních podmínek atd.
Defekt je vn zjevný odchylkami ve vzhledu a výkonnosti postiženého. Samotný defekt
m že m nit stav a schopnosti postiženého lov ka. Defekt m že zp sobovat u jedince
neschopnosti – disaptability zvládat jisté úkoly v pr b hu života. Defekty se rovn ž projevují
jako stavy znevýhodn ní – handicap a poškození jedince v jeho postavení ve spole nosti.
V pojetí komprehenzivní speciální pedagogiky za handicapovaného lov ka lze považovat
každého jedince, který se ocitá v nevýhodné pozici v i hlavnímu proudu. Nej ast ji se adí
k minoritním skupinám.
U lidí s postižením tedy již nejde jen o poruchu organismu, ale také o poruchu vztah
t chto jedinc s prost edím – o defektivitu. Defektivita je až jev druhotný a je následkem
defektu. Ne každý defekt ale vede k jejímu vzniku. Pouze defekt, který se projevuje
poruchami ve vztahu k osob a k prost edí nebo nevhodnými reakcemi prost edí k osob
mající defekt, p ispívá ke vzniku defektivity. lov k stižený defektem se stane defektivním
pouze za ur itých okolností, a to tehdy, když defekt p estává být záležitostí osobní a stává se
záležitostí spole enskou. Mnoho postižených se dokáže se svým defektem vyrovnat, takže se
spole enské d sledky neobjeví. U ostatních je nutná pomoc ze strany spole nosti. Defektivita
tedy p edstavuje odchylky v pr b hu psychických proces , odchylky ve vývoji schopností,
odchylky ve vztahu k sob a k prost edí, zm ny ve vývoji osobnosti. Za rozhodující se p itom
považuje tzv. sociální dimenze, tj. vymezení, jak na tyto odchylky reaguje zdravá ve ejnost
(p ijetím i nep ijetím) a jak samotný postižený prožívá své znevýhodn ní. Defektivita
se projevuje narušením celistvosti jedince. Defektivita je odstranitelná, neplatí p ímá
úm rnost k stupni defektu a ovliv uje ji široké spektrum vnit ních i vn jších faktor .
Defektivita v sob obsahuje jevy (snížení schopností a znevýhodn ní), které mezinárodní
klasifikace poruch, jak již bylo uvedeno, ozna uje termíny disaptibilita a handicap. Existují
i tendence v bec upustit od jakéhokoli ozna ování zdravotn postiženého lov ka a hovo it
pouze o jeho speciálních pot ebách.
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V sou asné dob existuje v oblasti speciální pedagogiky široké spektrum pojm , které se ne
vždy adekvátn používají. Tato terminologická r znorodost asto studujícím zp sobuje
problémy.
V pedagogické a psychologické literatu e nacházíme nap . ozna ení defektní, postižený,
vyžadující zvláštní pé i, osoby s vadami (sluchu, zraku) apod. Zdravotnická terminologie
operuje s pojmy poškozený, abnormální, deviantní, patický, oslabený atd. V rezortu práce
a sociálních v cí se v ad dokument hovo í o invalidech, ale stejn tak se používají termíny
postižený, poškozený, práce neschopný, se zm n nou pracovní schopností, zdravotn
postižený, bezmocný, azylový, handicapovaný apod. O n kterých osobách se mluví jako
o sociáln neadaptovaných, sociáln defektních, neintegrovaných apod.
V zahrani ních odborných publikacích se m žeme setkat s celou adou dalších souhrnných
pojm , jako jsou nap . osoba s postižením, d ti se speciálními pot ebami, znevýhodn né d ti,
omezené d ti, nep izp sobivé d ti, d ti omezené v u ení, narušené d ti, ale i výjime né d ti.
Každý z uvedených i ady dalších nejmenovaných termín je volen z ur itého hlediska
a z tohoto hlediska je pro ur itou dobu vývoje i obor vyhovující. Z jiných hledisek však
nevyhovuje, a proto se obecn nepoužívá.
S ohledem na komplexní rozvoj jedince a sou asný pohled na strategie p ístupu se jeví jako
vhodné ozna ení osoba se specifickými pot ebami. Pokud se jedná o situaci, jež je spjata
s eduka ním procesem užívá se spojení žák se specifickými vzd lávacími pot ebami.
Ve vztahu ke vzd lávání tedy i b žné praxi se toto ozna ení jeví jako vhodné, ale p i
diagnostikování jedince se nutn musí operovat s pojmem postižení, nebo pouze na základ
stanovení druhu a stupn postižení lze ur it u daného jedince speciální pot eby.
Pr vodce studiem
Poté, co jsme vymezili základní skute nosti a pojmy vztahující se obecn k problematice
osob se specifickými pot ebami, budeme se v následujícím textu v novat již samotnému tématu
integrace. Nejprve se dozvíte, co to integrace je a jaké má stupn . Dále se budeme zabývat
faktory, které proces integrace ovliv ují, a podrobn ji se zastavíme u speciáln
pedagogického poradenství a n kterých institucí, které je poskytují.
Integrace – její vymezení a stupn
V sou asné dob nesmírn frekventovaným pojmem ve speciální pedagogice je integrace,
kdy se ponejvíce hovo í o tzv. školské integraci, ale obecn má mnohem širší význam.
Integraci ve vztahu k jedinc m s postižením lze chápat jako jistý stav soužití osob
s postižením a intaktní spole nosti p i akceptování p ijatelné míry konfliktnosti. Integra ní
snahy mají zajistit odpovídající postavení osobám s postižením ve spole nosti, jež by
akceptovalo jejich stav a sou asn jim umož ovalo rovnoprávné postavení s ostatními.
Opakem integrace, jak již bylo nazna eno v úvodních kapitolách, je segregace, což znamená
odlou ení osob s postižením od osob bez postižení.
Ve prosp ch integra ních snah jednozna n hovo í celá ada významných mezinárodních
dokument . Nap . Deklarace práv invalidních osob, Charta na 80. léta, Standardní práva
na vyrovnání p íležitostí pro osoby se zdravotním postižením a další.
Sv tová zdravotnická organizace (WHO) ve své mezinárodní klasifikaci nemocí a vad
uplat uje následující stupn integrace:
• sociáln integrovaný – pln se ú astnící všech spole enských inností,
• ú ast inhibovaná – zahrnuje osoby, u nichž existence postižení vyvolává ur itou
nevýhodu, která m že znamenat mírné omezení v plné ú asti,
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•
•
•
•
•
•

omezená ú ast – osoby se neú astní obvyklých spole enských inností pln , jejich
postižení negativn ovliv uje nap . manželství, sexuální život apod.,
zmenšená ú ast – v d sledku postižení nejsou osoby schopné navázat náhodné
kontakty a jejich ú ast ve spole enském život je omezena na p irozené komunitární
vztahy – rodinu, domov, pracovišt apod.,
ochuzené vztahy – zde je kladen d raz na omezení ve fyzickém, sociálním
i psychickém vývoji bez tendencí ke zlepšení,
redukované vztahy – v d sledku postižení jsou jedinci schopni udržovat vztahy pouze
k vybrané a omezené skupin i jednotlivci,
narušené vztahy – jde o jedince, kte í nejsou schopni udržovat trvalejší vztahy
s ostatními lidmi, zm ny chování p sobí negativn i v prost edí p irozené skupiny,
spole ensky izolované – jde o osoby, jejichž schopnost míry integrace je nezjistitelná
práv pro jejich izolovanost.

Realizací integra ního pojetí vzd lávání d tí s postižením a d tí zdravých jde o vyjád ení
zákazu diskriminace v dané oblasti spole enského života. V sou asnosti je ve velké v tšin
zemí uznávána zásada rovného p ístupu ke vzd lání, v etn spole ného vzd lávání. Realizací
školské integrace se prakticky p iznává dít ti s postižením právo na p ítomnost v p irozeném
prost edí rodiny a b žné školy v míst bydlišt . Tato skute nost zajiš uje, že dít z stává
rovn ž zakotveno v prost edí blízko domova a neztrácí tak vazby na své vrstevníky.
Jesenský (1995) uvádí návrh odstup ování pedagogické integrace:
• Plná integrace v jakémkoli výchovn vzd lávacím prost edí bez použití speciálních
pom cek s vysokým sociálním statusem.
• Podmín ná integrace v jakémkoli výchovn vzd lávacím prost edí s použitím
osobních kompenza ních a reeduka ních pom cek s vysokým sociálním statusem.
• Snížená integrace vázaná na technické a jiné úpravy výchovn vzd lávacího prost edí,
používání speciálních pom cek s mírn sníženým sociálním statusem.
• Ohrani ená integrace v technicky upraveném výchovn vzd lávacím prost edí
s použitím speciálních pom cek a s výb rovým uplat ováním speciálních metod se
sníženým sociálním statusem.
• Vymezená integrace na upravené výchovn vzd lávací prost edí s použitím
speciálních pom cek, s pravidelným uplat ováním speciálních metod v pr m rném
rozsahu p i uchování p ijatelného sociálního statusu.
• Redukovaná integrace na upravené výchovn vzd lávací prost edí s použitím
speciálních pom cek, s pravidelným uplat ováním speciálních metod v p evládajícím
rozsahu p i p ijatelném sociálním statusu.
• Narušená integrace na upraveném výchovn vzd lávacím prost edí, s použitím
speciálních pom cek, s uplatn ním speciálních metod v plném rozsahu p i zachování
integra ních cíl a obsah p i sníženém sociálním statusu.
• Segregovaná výchova a vzd lávání v upravených podmínkách s použitím speciálních
pom cek, s uplatn ním speciálních metod v plném rozsahu se zachováním
integra ních cíl a obsah s omezeným sociálním statusem.
• Vysoce segregovaná výchova a vzd lávání ve speciáln upraveném prost edí
s použitím pom cek, s uplatn ním speciálních metod v plném rozsahu p i uplatn ní
reedukace integra ních cíl a obsah a s podstatn omezeným sociálním statusem.
V devadesátých letech 20. století se postupn i v eské republice za ínají v praxi aplikovat
základní myšlenky výše jmenovaných mezinárodních dokument . Významnou roli v tomto
úsilí sehrála r zná ob anská sdružení, nadace apod. Postupn jsou do škol zavád ny r zné
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alternativní systémy, dochází k modernizaci výchovn vzd lávacího procesu a práv jedním
z prvk je postupné rozši ování integra ních snah do eské školské soustavy.
V sou asné dob je již integraci v rámci resortu školství dán legislativní rámec Školským
zákonem, který umož uje integraci pro v tšinu d tí a žák s postižením. Provád cí vyhláška
jasn stanovuje mantinely, ale nem žeme íci, že jsme již pln integraci zvládli a je
realizována dle dostupných teoretických východisek.
Úkol – k zamyšlení
Vyjd te z toho, co již víte o integraci, a pokuste se uvést co nejvíce skute ností a faktor , které
proces integrace ovliv ují. Co vše m že napomáhat nebo naopak brzdit snahu
o integraci dít te s postižením?
Faktory ovliv ující proces integrace
Proces integrace je nesmírn složitý a ovliv uje ho celé škála faktor . Mezi základní pat í
rodina, která svým p ístupem, zvoleným stylem výchovy, informovaností, zájmem, orientací
a mírou angažovanosti v problému m že sehrát jak velmi pozitivní, tak ale i negativní roli
v procesu integrace dít te s postižením. Fakt, že se rodi m narodí dít s postižením, vede
ve v tšin p ípad k reakci, která se blíží šoku. V další etap rodina obvykle odmítá p ijmout
diagnózu dít te jako definitivní, rodi e cht jí na tuto skute nost zapomenout. Následuje údobí
bolestného prožívání a až poté p ichází fáze, kdy rodi e za nou chtít poznávat, co vlastn
diagnóza dít te se sebou p ináší. Tato etapa by m la být završena p ijetím a aktivním
p ístupem obou rodi k výchov svého dít te. Pomoci zvládnout toto pro rodinu nesmírn
t žké období by m li poradenští pracovníci, jejichž úkolem není pouze vysv tlení akutního
problému, ale zejména poskytnutí dostate ného množství odborných rad ve sm ru další
výchovy a za len ní dít te. Rodi je sice zodpov dný za své dít , je jeho právem rozhodovat
o jeho výchov , vzd lávání, ale m že tak v p ípadech dít te s postižením init zodpov dn jen
tehdy, zná-li všechny okolnosti, které mluví pro i proti tomu i onomu pojetí výchovn
vzd lávací pé e.
Významnou úlohu samoz ejm hraje v integraci samotné dít , jehož se tento proces
bezprost edn týká. Osobnostní vybavení, p edchozí styl výchovy, dosavadní zkušenosti
ze styku s intaktní spole ností, p ipravenost na integraci a ada dalších faktor m že ovlivnit
úsp šnost i neúsp šnost p i za azení a následném fungování dít te s postižením na b žné
škole.
Dalším z významných faktor úsp šné integrace je škola, která dít s postižením p ijímá.
V sou asné dob o p ijetí dít te s postižením rozhoduje editel školy, který by si již
p i zvažování tohoto aktu m l jasn uv domit, zda ve svém za ízení je schopen zajistit dít ti
takové podmínky, které by mu umožnily adekvátní za azení do výchovn vzd lávacího
procesu. Obvykle se uvádí jako nejd ležit jší úpravy ve sm ru vytvo ení architektonicky
bezbariérového prost edí, což je jist jeden z pot ebných prvk , ale ne jediný. Žák dále bude
pot ebovat celou adu speciálních pom cek. Tyto podmínky jsou v tšinou p i dobré v li
a snaze ešitelné. Za mnohem složit jší a podstatn jší lze považovat skute nost, že se
za azením dít te s postižením by m li být srozum ní všichni vyu ující dané školy, nebo žák
nebude stále v jedné t íd u paní u itelky, která si vzala integraci za svou, ale postupn bude
p echázet do dalších ro ník a bude t eba, aby i ostatní pedagogi tí pracovníci tuto filozofii
akceptovali. Tím ale úloha u itele nekon í, nebo by se m l seznámit se specifiky práce
s postiženým dít tem, aby je mohl vzd lávat podle jeho pot eb. M l by si tedy rozší it svou
kvalifikaci o pot ebnou odbornost. V sou asné dob díky nové legislativ je již ošet ena
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pozice asistenta, který by m l být nápomocen situaci ešit, ale v praxi je situace ješt pom rn
nestabilizovaná.
Ve školské integraci klí ovou úlohu mohou sehrát spolužáci. Je vhodné, aby ješt p ed
p íchodem dít te s postižením u itel odpovídajícím zp sobem seznámil ostatní žáky s touto
skute ností. T ídu je t eba informovat o tom, jaké problémy žák má a jak mu mohou být
ostatní nápomocni. P i utvá ení vztah mezi spolužáky u itel tvo í jakýsi spojovací m stek,
jenž napomáhá, ale d razn nezasahuje, pokud si to situace nevyžaduje.
Pro zájemce
Funkce asistenta m že být realizována ve dvou variantách – asistent pedagoga (resort
MŠMT) a osobní asistent (resort MPSV). Asistent pedagoga vykonává podp rnou službu p i
vzd lávání žák se zdravotním postižením, nebo žák m se sociálním znevýhodn ním. Jeho
hlavní inností (podle zákona . 73/2005 Sb., o vzd lávání d tí, žák a student se speciálními
vzd lávacími pot ebami a vzd lávání d tí, žák a student mimo ádn nadaných) je pomoc
žák m p i p izp sobení se školnímu prost edí, pomoc pedagogickým pracovník m školy
p i výchovné a vzd lávací innosti, pomoc p i komunikaci se žáky, p i spolupráci se
zákonnými zástupci žák a s komunitou, ze které žák pochází.
Osobní asistence je podle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) vymezena jako
terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku,
chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v p irozeném sociálním prost edí
osob a p i innostech, které osoba pot ebuje. Se souhlasem editele školy a zákonného
zástupce žáka nebo zletilého žáka m že (podle zákona . 73/2005) osobní asistent p sobit
ve t ídách, odd leních a studijních skupinách, ve kterých se vzd lává žák se zdravotním
postižením. (Osobní asistent žáka není zam stnancem právnické osoby, která vykonává
innost školy.)
Úloha poradenství a poradenských pracoviš v procesu integrace
Velmi významnou roli v procesu integrace sehrávají poradenská pracovišt , která dávají
doporu ení pro integrované vzd lávání žáka s postižením a zejména potom úzce spolupracují
se školou, kde je dít za azeno. Poradenští pracovníci by se jednak m li spolupodílet
na vytvá ení a vyhodnocování individuálního vzd lávacího programu, ale sou asn by m li
být i metodickými rádci u itele vzhledem ke specifickým úkon m spjatým s postižením
dít te. Prost ednictvím speciáln pedagogického centra by škola m la získat k zap j ení
speciální pom cky anebo alespo informaci o jejich distributorech. D ležité je, aby se mezi
u itelem a pracovníkem centra rozvíjela spolupráce založená na partnerských vztazích.
Integrace, jak vyplývá z výše uvedeného, je velmi složitý proces a je t eba k n mu vždy
p istupovat velmi zodpov dn a citliv se znalostí všech pot ebných okolností a faktor , které
do n j vstupují a ovliv ují jej.
K zajišt ní kvalitního života osob s postižením je nutno zajistit komplexní služby, které
tohoto jedince provází nejen po celý život, ale podílí se na nich široké spektrum za ízení
a institucí, jež spadají zejména pod resort zdravotnictví, školství a práce a sociálních v cí.
Nezastupitelnou roli mají poradenská pracovišt .
V sou asné dob není speciální poradenská pé e poskytována v eské republice pouze
státem, ale mimo rezorty zdravotnictví, školství, práce a sociálních v cí se na ní podílí i ada
soukromých, charitativních a jiných iniciativ.
Speciální poradenství je chápáno jako komplex poradenských služeb, jež jsou zacíleny
na ur ité specifické skupiny jedinc , kte í jsou znevýhodn ni zdravotn i sociáln .
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Interdisciplinární charakter speciálního poradenství je dán pot ebou aplikace poznatk
léka ských obor , kulturní antropologie, filozofie, etiky, sociálních v d, psychologických
disciplín, speciální pedagogiky a dalších obor .
Posláním speciáln poradenské innosti by m lo být zmírnit, eliminovat i kompenzovat
p í iny, které jedinci brání v jeho plnohodnotné integraci do spole nosti. V p ípad , že to není
z nejr zn jších d vod možné, by m lo být snahou dosáhnout co nejvyššího stupn
socializace. Vlastním smyslem poradenské innosti je intervence, vedení, pomoc sm ující
ke zm n , k náprav , rehabilitaci, úprav i reorientaci. Každá takováto aktivita musí mít
i svá hlediska preventivní.
Sou asné moderní pojetí poradenských služeb nutn musí vycházet z princip , že klient
není pouhým pasivním p ijímatelem doporu ení, ale je aktivním prvkem celého poradenského
procesu, kdy je mimo jiné nutno p ihlížet k veškerým specifik m osobnosti každého klienta
a respektovat je.
V naší republice existuje pom rn dost pracoviš , která se zabývají speciálním
poradenstvím. Mezi nejvýznamn jší pat í:
• Raná pé e – je soustava služeb a program poskytovaných d tem se zdravotním
postižením a jejich rodinám s cílem p edcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho
d sledky a poskytnout rodin , dít ti i spole nosti p edpoklady sociální integrace.
Obsahem ran poradenského procesu je terénní sociální práce, poradenství,
socioterapie, rodinná terapie, krizová intervence, svépomoc a komunitní práce.
Klientelou jsou rodiny s d tmi se zdravotním postižením do 4 let, s kombinovanou
vadou do 7 let. Raná pé e je zajiš ována p evážn formou návšt v poradce p ímo
v rodin .
• Speciáln pedagogická centra (SPC) – jedná se o školská ú elová za ízení.
Poradenskou innost obvykle specializují na ur itý druh postižení. Klientelu tvo í d ti
od 3 let až do doby ukon ení školní docházky. Jejich poradenské služby jsou ur eny
zejména klient m s postižením, kte í jsou za azení (integrováni) do b žných škol.
Zpravidla jsou z izována p i speciálních školách.
• Výchovní poradci – pracují na všech základních, speciálních základních, st edních
školách i u ilištích. Nápl jejich innosti je velmi široká, nebo se podílí na ešení
káze ských, prosp chových, rodinných a zdravotních problém žák , fungují jako
poradci v oblasti vztahových a citových problém žák , jsou poradci editele
ve výchovných otázkách, jsou iniciátory a organizátory preventivních akcí na škole,
v nují se systematicky informa ní innosti v oblasti volby povolání atd.
• Školní psychologové a speciální pedagogové – pracují pouze na n kterých školách.
Jejich funkce, i když je konstituována, není dosud pln vymezena. Hlavním cílem
jejich innosti je zejména primárn preventivní p sobení, tedy snaha snížit rizika
vzniku výchovných a výukových problém u jednotlivých žák .
• Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – jedná se o samostatná poradenská
za ízení, která jsou zastoupena v každém okrese. Mezi hlavní úkoly pat í pomoc
p i ešení výukových a výchovných problém žák , pomoc p i profesionální orientaci
žák . Dále jsou služby nasm rovány k poskytování odborných pedagogickopsychologických služeb pro p edškolní za ízení, školy a školská výchovná za ízení.
Provád jí pedagogicko-psychologická vyšet ení d tí a mládeže. Narozdíl od speciáln
pedagogických center se v praxi orientují více na diagnostiku bez p ímé návazné
speciáln pedagogické pé e.
• St ediska výchovné pé e – vznikají jako samostatná za ízení i p i školských
za ízeních a jsou zam ena na prevenci a terapii sociáln patologických jev u d tí
i mládeže. P edm tem jejich pozornosti jsou zejména klienti propušt ní z ústavní
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•

výchovy, psychiatrických lé eben, d ti z asociálních rodin, mládež závislá
na automatech, drogách, alkoholu apod.
Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy – jsou orientovány na osobní, rodinné
a partnerské poradenství. Jejich innost je zam ena na eliminaci rodinné patologie,
ešení mezigenera ních problém apod. D íve byly ozna ovány názvy p edmanželské
a manželské poradny.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství – jedná se o instituci
s celorepublikovou p sobností, která je z ízena MŠMT R za ú elem metodického
vedení a koordinace pedagogicko-psychologického poradenství. Sou ástí
vykazovaných aktivit je i další vzd lávání poradenských pracovník .

Vedle uvedených poradenských pracoviš existuje široké spektrum poraden, které vznikají
p i r zných za ízeních, zejména soukromého charakteru a soust edí svou pozornost na ešení
užšího okruh problém .
Jedním z hlavních úkol sou asného poradenství je optimalizovat sí poradenských
za ízení, zajistit jejich funk ní propojení a vytvo it systém profesního rozvoje poradenských
pracovník . Pro funk nost této sít je t eba vytvo it otev ený a variabilní systém založený
na efektivn ekonomicky fungující platform .
Úkol (K1)
Služeb poradc rané pé e lze využít prost ednictvím st edisek rané pé e. Po átky
moderního rozvoje profesionálních služeb rané pé e pro rodiny d tí s postižením a jejich
postupné etablování v systému sociálních služeb v našich podmínkách datujeme od roku 1989.
Zmapujte aktuální situaci v nabídce služeb rané pé e pro rodiny d tí s postižením v eské
republice v kontextu dostupnosti informací na internetu.
Shrnutí
Text seznamuje se základními trendy v p ístupu k osobám se specifickými pot ebami
v minulosti i sou asnosti, seznamuje se základní speciáln pedagogickou terminologií,
vymezuje integraci a její stupn v etn faktor ovliv ujících proces integrace a p edstavuje
n která pracovišt , která nabízejí poradenství osobám se specifickými pot ebami.
Pojmy k zapamatování
Vývoj vztahu spole nosti k lidem s postižením, období represivní, charitativní vztahy
a postoje, humanistický p ístup, integra ní pojetí, komprehenzivní speciální pedagogika,
etopedie, logopedie, psychopedie, somatopedie, surdopedie, tyflopedie, speciální pedagogika
osob s kombinovanými vadami, speciální pedagogika osob se speciálními vývojovými
poruchami u ení, základní terminologie speciální pedagogiky, defekt, defektivita,
disaptabilita, handicap, osoba se specifickými pot ebami, integrace a její stupn , pedagogická
integrace podle Jesenského, faktory ovliv ující proces integrace, poradenství a poradenská
pracovišt v procesu integrace.
Kontrolní otázky
• Je v sou asné dob p ípustné ozna ovat ešenou klientelu pojmem postižené osoby?
• Jaké je soudobé pojetí speciáln pedagogické pé e v eské republice?
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Jaký je rozdíl v terminologii používané ve školství a sociální sfé e sm rem k ešené
klientele?
Jaký je rozdíl mezi procesem socializace a resocializace?
Co se rozumí pod pojmem integrace?
Které faktory ovliv ují úsp šnost integrace?
Je možné integrovat v sou asné dob všechny osoby se specifickými pot ebami
v podmínkách eské republiky?

Klí
K1: Aktuální informace a kontakty na poskytovatele služeb rané pé e pro rodiny d tí
s postižením naleznete nap . na webových stránkách Spole nosti pro ranou pé i
v rané pé i (http://www.asociace(www.ranapece.cz) nebo Asociace pracovník
ranapece.unas.cz ).
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Osoby se specifickými pot ebami
v systému sociálního zabezpe ení
Helena Skarupská

Cíle
Po prostudování tohoto textu:
• budete um t vymezit základní pojmy spojené s oblastí sociálního práva,
• budete schopni definovat jednotlivé složky sociálního pojišt ní, nárok na sociální pojišt ní,
poplatníky a vym ovací základ,
• budete znát druhy nemocenského pojišt ní a nau íte se vypo ítat nemocenskou pro rok
2008,
• seznámíte se s problematikou d chodového pojišt ní a nau íte se jednotlivé druhy
d chod ,
• seznámíte se s druhy dávek v rámci státní politiky zam stnanosti a s možnostmi realizace
dávek,
• seznámíte se s dávkami státní sociální podpory a nau íte se je t ídit,
• seznámíte se s jednotlivými dávkami sociální pomoci a nau íte se, které dávky jsou
nárokové a které nikoli,
• získáte základní p ehled o možnostech pomoci lidem v obtížných sociálních situacích.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s definováním základních pojm týkajících se osob se
specifickými pot ebami a pojm týkajících se sociálního práva. Nau íte se rozd lovat sociální
právo do pilí a tyto pilí e popsat, dále získáte v domosti o normách, které jednotlivé pilí e
tvo í.
Osoby se specifickými pot ebami
Na úvod je nutné si definovat pojem osoby se specifickými pot ebami. Termín je používán
zejména v oblasti speciální pedagogiky, ale není ve slovnících p esn vymezen. Sociální
práce s tímto termínem p ímo nepracuje. Jaké osoby tedy pod tento pojem m žeme zahrnout?
Dle sociální práce se jedná o osoby, kterým hrozí sociální vylou ení, kam adíme zejména
osoby zdravotn znevýhodn né, d ti, rodiny s nezaopat enými d tmi, seniory, etnické
menšiny a osoby opoušt jící ústavní za ízení.
P edevším této skupin obyvatelstva je ur eno právo sociálního zabezpe ení – sociální
právo.
Právo sociálního zabezpe ení
Sociální právo je soubor právních norem, jejichž prost ednictvím se zmír ují nebo
odstra ují následky sociálních událostí ob an . Sociální právo je sou ástí práva ve ejného
a tvo í ho t i základní pilí e.
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T í pilí e sociálního práva

Sociální pojišt ní

Státní sociální
podpora

Sociální pomoc
(d íve pé e)

Sociální pojišt ní
Zabezpe uje finan n jedince nebo jeho rodinné p íslušníky p i výskytu životních událostí,
které lze p edvídat a proti kterým se lze pojistit – nemoc, úraz, invalidita, smrt živitele, stá í.
Upravují ho tyto základní právní normy:
• Zákon . 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní
politiku zam stnanosti.
• Zákon . 54/1956 Sb., o nemocenském pojišt ní zam stnanc .
• Zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní.
• Zákon . 42/1994 Sb., o penzijním p ipojišt ní se státním p ísp vkem a o zm nách
n kterých zákon souvisejících s jeho zavedením.
Státní sociální podpora
Státní sociální podpora se váže na sociální situace, na n ž není možné se p edem p ipravit
a kde stát chce pomoci (mate ství, výchova dít te, invalidita závislého lena rodiny, rodinné
krize a partnerské rozvraty). Státní sociální podpora slouží p edevším pomoci rodinám
s d tmi. Upravuje ji tato právní norma:
• Zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e.
Sociální pomoc (pé e)
Uplat uje se v situacích, ve kterých není ob an schopen se sám zaopat it, není sociáln
pojišt n a ani nesplnil podmínky vzniku nároku na státní sociální podporu.
Upravují ji tyto právní normy:
• Zákon . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení.
• Vyhláška . 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon
o p sobnosti orgán v sociálním zabezpe ení.
• Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách.
• Vyhláška . 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.
• Vyhláška . 310/1993 Sb., o úhrad za poskytování sociální pé e ve zdravotnických
za ízeních.
• Zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení.
• Zákon . 114/1988 Sb., o p sobnosti orgán SSR v sociálním zabezpe ení.
• Zákon . 110/2006 Sb., o životním a existen ním minimu.
• Zákon . 111/2006 Sb., o hmotné nouzi.
Všechny právní normy jsou ú inné, platné ve zn ní pozd jších p edpis (novel)
a od 1. ledna 2008 s ohledem na Zákon . 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpo t ,
který novelizuje všechny normy sociálního práva.
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Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s definováním základních pojm týkajících se sociálního
pojišt ní, nau íte se základní složky sociálního pojišt ní a termín spojených s výplatami
dávek sociálního pojišt ní – poplatníci pojišt ní, sazby pojišt ní, vym ovací základ. Celá
kapitola je len na do úvodu a dalších podkapitol, v kterých se nau íte podrobn jednotlivé
složky sociálního pojišt ní.
Sociální pojišt ní
Jak jsme definovali v p edchozí kapitole, sociální pojišt ní je zam eno na ty sociální
události, které lze v život jedince nebo jeho blízkých p edvídat, a proto se lze proti nim
pojistit.
Sociální pojišt ní tvo í t i složky:
• nemocenská,
• d chodová,
• nezam stnanost.
Každá z t chto složek se dále lení na konkrétní dávky pojišt ní dle konkrétní sociální
situace. Sociální pojišt ní se hradí podle Zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpe ení. Tento zákon vymezuje poplatníky sociálního pojišt ní, což jsou:
• organizace (teda zam stnavatelé),
• zam stnanci
• OSV (osoby samostatn výd le n inné).
Zam stnance zákon up es uje takto: zam stnanci, kte í uzav eli pracovní smlouvu nebo
dohodu o pracovní innosti, lenové družstev, spole níci a jednatelé spole ností s ru ením
omezeným a komandisté, kte í pobírají za svou innost odm nu, soudci, zvolení, jmenovaní,
ale uvoln ní zástupci v oblasti ve ejné správy (poslanci, senáto i), jmenovaní p edstavitelé
nejvyšších orgán státní správy, dobrovolníci na základ smlouvy, p stouni atd. V rámci
d chodového pojišt ní je up esn n okruh pojišt ných osob, za které pojišt ní hradí stát. Jedná
se zejména o nezaopat ené d ti – tedy osoby p ipravující se soustavn na budoucí povolání
po dobu 6 let od v ku 18 let. V praxi to znamená, že studenti, kte í trvale navšt vují školy
v denním studiu, mají státem hrazení sociální pojišt ní do 24 let.
Sazby pojistného
• Organizace 26 %, z toho 3,3 % na nemocenské, 21,5 % na d chodové a 1,2 %
na politiku zam stnanosti,
• zam stnanci 8 %, z toho 1,1 % na nemocenské, 6,5 % na d chodové a 0,4 %
na politiku zam stnanosti,
• OSV 29,6 % na d chodové a na politiku zam stnanosti – 28 % na d chodové, 1,6 %
na politiku zam stnanosti a 4,4 % nemocenské,
• dobrovoln ú astné osoby na d chodovém 28 %.
Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny sm rem nahoru.
Vym ovací základ
Pro výpo et a ur ení výše vyplácené dávky sociálního pojišt ní je d ležitý denní
vym ovací základ pojišt nce. Tvo í ho úhrn všech p íjm zam stnance do výše 48 násobku
pr m rné mzdy – maximální vym ovací základ (pro rok 2008 1 034 880 K ), mimo odm ny
p i skon ení funk ního období.
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U OSV se vypo ítává minimální vym ovací základ z 50 % p íjm ze samostatné
výd le né innosti po odpo tu výdaj , maximální je ve stejné výši.
Rozhodným obdobím pro stanovení maximálního vym ovacího základu je kalendá ní rok.
Denní vym ovací základ
P íjmy za 12 kalendá ních m síc p ed sociální událostí se vyd lí po tem kalendá ních dn
a od tou se dny omluvené absence.
Pokud sociální událost vnikne d íve než za 1 rok od nástupu do zam stnání, je rozhodným
obdobím období od nástupu do konce kalendá ního m síce, který p edcházel sociální události.
Postup výpo tu je stejný jako v p edcházejícím odstavci.
Pokud sociální událost vznikne první m síc od nástupu, je rozhodným obdobím
p edpokládaný p íjem vyd lený po tem kalendá ních dn v daném m síci.
Nezaopat ené dít
Za nezaopat ené dít je podle zákona o státní sociální podpo e považováno dít , které
se soustavn p ipravuje na budoucí povolání, nejdéle do v ku 26 let. Nezaopat enost se
vyskytuje ve všech oblastech sociálního práva.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s jednotlivými složkami nemocenského pojišt ní, nau íte
se postup p i výpo tu dávek, zjistíte výše dávek i okruh osob, na které se nemocenské pojišt ní
vztahuje v daných p ípadech.
Nemocenské pojišt ní
Nemocenské pojišt ní zabezpe uje pojišt nce v t chto p ípadech:
• nemocenská,
• podpora p i ošet ování lena rodiny,
• vyrovnávací p íp vek v t hotenství a mate ství,
• pen žitá pomoc v mate ství.
Nemocenská
Nemocenská náleží zam stnanci, který je uznán do asn neschopným k výkonu zam stnání
po dobu jednoho roku (podp r í doba) nebo do uznání invalidity. Nemocenská m že být
poskytována i po skon ení podp r í doby, jestliže na základ vyjád ení p íslušného orgánu
lze o ekávat brzký návrat zam stnance do pracovní innosti. Nemocenské náleží zam stnanci
i po dobu karantény. Za první t i dny pracovní neschopnosti se nemocenská nevyplácí. Dávka
náleží pojišt nci od 4. kalendá ního dne a poskytuje se za kalendá ní dny.
Dávka se stanovuje z upraveného denního vym ovacího základu, a to takto:
• z ástky do 550,- se zapo ítává 90 %,
• z ástky nad 550,- do 790,- se po ítá 60 %,
• k ástce nad 790,- se nep ihlíží.
Výše nemocenské iní:
• od 4. do 30. kalendá ního dne 60 % upraveného denního vym ovacího základu,
• od 31. do 60. kalendá ního dne 66 % upraveného denního vym ovacího základu,
• od 61. kalendá ního dne 72 % upraveného denního vym ovacího základu.
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Co se tý e délky nemocenské u poživatel starobního nebo plného invalidního d chodu,
dávka se t mto pojišt nc m vyplácí od 4. do 81. kalendá ního dne, nejdéle 81 kalendá ních
dn v kalendá ním roce v p ípad , že pracují v pracovním pom ru uzav eném smlouvou nebo
dohodou o provedení innosti.
Ochranná lh ta iní 7 kalendá ních dn po ukon ení zam stnání, byl-li zam stnanec
naposledy zam stnán kratší dobu, po dobu dn posledního zam stnání.
Podpora p i ošet ování lena rodiny
Podpora náleží zam stnanci, který:
• ošet uje nemocné dít mladší než 10 let,
• pe uje o dít mladší než 10 let,
• ošet uje jiného lena domácnosti, vyžaduje-li jeho stav ošet ování jinou osobou.
D vody proto zam stnancovu pé i o dít mladší než 10 let jsou:
• d tské za ízení, v jehož pé i dít jinak je, nebo škola, do níž chodí, byly zav eny,
• dít nem že pro na ízenou karanténu d tské za ízení nebo školu navšt vovat,
• osoba, která jinak o dít pe uje, onemocn la.
Podpora se poskytuje po dobu prvních 9 kalendá ních dn . Osam lému zam stnanci, který
trvale pe uje o dít do skon ení povinné školní docházky, se podpora poskytuje prvních
16 kalendá ních dn . Za osam lého se nepovažuje ten, kdo žije v registrovaném partnerství.
Výše dávky iní 60 % upraveného denního vym ovacího základu za každý kalendá ní den.
Úkol (K1)
Má pojišt nec nárok na dávku p i ošet ování lena rodiny, jedná-li se o matku starobní
d chodkyni, která bydlí ve stejné obci?
Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství
Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství náleží zam stnankyni, která konala práci,
která je t hotným ženám a matkám (do konce devátého m síce po porodu) zakázána, a je
proto do asn p evedena na jinou práci, kde dosahuje nižšího p íjmu.
Vyrovnávací p ísp vek se vyplácí po dobu p evedení na jinou práci.
Vyrovnávací p ísp vek se stanoví jako rozdíl denního vym ovacího základu zjišt ného
ke dni p evedení a pr m ru jejích zapo itatelných p íjm p ipadajících na jeden den
po p evedení.
Pen žitá pomoc v mate ství – mate ská
Je pen žitou dávkou nemocenského pojišt ní, která náleží pojišt nci v dob pokro ilého
t hotenství a po porodu v souvislosti s pé í o narozené dít .
Nárok má:
• pojišt nka, která dít porodila,
• pojišt nec, který p evzal pé i rodi ,
• pojišt nec, který pe uje o dít , jehož matka zem ela,
• pojišt nec – otec dít te, kdy žena nem že vykonávat pé i o dít nebo dohodou byl
tento stav upraven.
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Podp r í doba iní 28 týdn , u žen, které porodí zárove dv a více d tí 37 týdn ,
za podmínky, že po uplynutí 28 týdnu pojišt nka pe uje minimáln o dv tyto d ti. Výše
dávky iní 69 % z denního vym ovacího základu, který je upraven následovn :
• z ástky do 550 K se po ítá 100 %,
• z ástky 550,- až 790,- se po ítá 60 %,
• k ástce nad 790,- se nep ihlíží.
Pro vznik nároku na pen žitou pomoc v mate ství je nutná ú ast na pojišt ní v délce 270
kalendá ních dn v posledních dvou letech a t hotenství skon ilo porodem, nikoliv potratem.
Za porod se považuje takové ukon ení t hotenství, p i n mž bylo do matriky zapsáno
narození dít te.
Dávka nenáleží žen , která je vedena v evidenci uchaze o zam stnání.
Pro ú ely vyplácení dávky v mate ství je ochranná lh ta stanovena na 6 m síc
pro t hotnou ženu od skon ení posledního zam stnání.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s rozd lením d chodového pojišt ní na jednotlivé typy
d chod – d chody starobní, invalidní a poz stalostní – sirot í, vdovský, vdovecký. Zjistíte,
jaké podmínky musí pojišt nec splnit, aby m l nárok na výplatu jednotlivých druh d chod .
D chodové pojišt ní
D chodové pojišt ní je upraveno samostatným zákonem, který vstoupil v ú innost
k 1. lednu 1996 ( . 155/1995 Sb.) a byl n kolikrát novelizován. Sou asná úprava se vztahuje
k rok m 2012, politické síly projednávají d chodovou reformu, která by m la upravovat
d chodové pojišt ní od roku 2012.
D chodové pojišt ní zabezpe uje pojišt nce pro sociální události stá í, invalidity – plné
i áste né a úmrtí živitele – vdovské, vdovecké, sirot í.
Druhy d chod :
• starobní,
• invalidní,
• vdovský a vdovecký,
• sirot í.
Invalidní d chod se dále d lí na:
• plný invalidní,
• áste ný invalidní.
Okruh pojišt ných osob
Poplatníci pojistného a dále pojišt ni jsou osoby starší 18 let, jestliže si podali p ihlášku
k ú asti na pojišt ní v t chto p ípadech:
• vedení v evidenci ú adu práce jako uchaze e o zam stnání, pokud jim po dobu této
evidence nenáleží podpora v nezam stnanosti nebo podpora p i rekvalifikaci,
• soustavné p ípravy na budoucí povolání studiem na st ední a vysoké škole s výjimkou
prvních 6 let tohoto studia,
• výd le né innosti v cizin ,
• výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základ smlouvy,
• OSV se musí k pojišt ní p ihlásit k 1. lednu a je pojišt na na jeden rok.
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Starobní d chod
Pojišt nec má nárok na starobní d chod, jestliže získal pot ebnou dobu pojišt ní a dosáhl
stanoveného v ku:
• 25 let pojišt ní a pot ebný d chodový v k,
• 15 let pojišt ní a v k 65 let, pokud nesplnil podmínky výše uvedené,
• nárok na starobní d chod m že vzniknout, pokud pojišt nec splnil 25 let, ale nesplnil
v k, a to v p ípad , že mu chybí do pot ebného d chodového v ku nejvýše 3 roky;
výše d chodu se však v tomto p ípad krátí.
D chodový v k je:
• u muž do 31. prosince 2012 60 let + 2m síce za každý rok od 1996 do 2012,
• u žen do 31. prosince 2012 57 let u bezd tné a 56–53 dle po tu d tí + 4 m síce
za každý rok od 1996 do 2012.
Výše základní vým ry starobního d chodu iní 1310 K m sí n + procentní vým ra, která
vychází z délky pojišt ní a výše p íjm .
Osoba m že vykonávat výd le nou innost na základ pracovního pom ru na dobu ur itou,
nejdéle však na dobu jednoho roku a p itom pobírat plnou výši d chodu.
Invalidní d chod
• Plný invalidní d chod
Nárok má pojišt nec, který má z rozhodnutí posudkové komise v d sledku dlouhodob
nep íznivého zdravotního stavu pokles schopnosti soustavné výd le né innosti nejmén
o 66 procent nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výd le né innosti jen
za zcela mimo ádných podmínek. Výše d chodu se odvíjí od délky pojišt ní a výše p íjm .
•
áste ný invalidní d chod
Nárok má pojišt nec, u kterého poklesla schopnost soustavné výd le né innosti nejmén
o 33 procent. Výše d chodu se odvíjí od délky pojišt ní a výše p íjm . P i uznání áste ného
invalidního d chodu je možné pokra ovat v pracovní neschopnosti, i pobírat dávky hmotné
zaopat ení v d sledku nezam stnanosti.
V obou p ípadech si lze neomezen p ivyd lávat.
Vdovský a vdovecký d chod
Vdovský a vdovecký d chod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela/ky.
Po uplynutí této doby náleží d chod v t chto p ípadech:
• osoba pe uje o nezaopat ené dít ,
• pe uje o t žce zdravotn postižené dít , které je p evážn nebo úpln bezmocné,
• pe uje o p evážn nebo úpln bezmocného svého nebo manželova rodi e, s kterým
žije v domácnosti nebo pe uje o rodi e staršího 80 let,
• je pln invalidní,
• dosáhla v ku 55 let nebo d chodového v ku, je-li d chodový v k nižší.
Pokud výjime ný p ípad skon í, kon í vyplácení d chodu. Výplata d chodu kon í vždy
uzav ením nového manželství.
Výše d chodu se odvíjí v procentuální ásti od p íjm zem elého manžela. Pokud
zem elý/á manžel/ka nebyl/a sociáln pojišt n/a, nemá p eživší nárok na tento druh d chodu.
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Sirot í d chod
Na sirot í d chod má nárok nezaopat ené dít , zem el-li rodi (osvojitel) nebo osoba, která
p evzala dít do své pé e, nahrazující pé i rodi . Nárok nevzniká p stounovi. Výše procentní
vým ry se odvíjí od p íjm a délky pojišt ní zem elého rodi e. Nárok zaniká osvojením
a ukon ením nezaopat enosti.
Nárok nemá dít , jehož rodi nebyl pojišt n!
Úkol (K2)
Bude mít manželka s jedním nezaopat eným dít tem nárok na vdovský d chod a dít
na sirot í, když se žena v následujícím m síci znovu provdá?
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s dávkami, které jsou vypláceny pojišt nci v rámci
sociální pojišt ní p i sociální události ztráty zam stnání – nezam stnanosti. Tato ást je
provázána s dalším zákonem – Zákonem . 435/2004 Sb., o zam stnanosti.
P ísp vek na státní politiku zam stnanosti
V rámci zm n na po átku 90. let se do sociálního pojišt ní nov zakomponovala t etí ást
tohoto pojišt ní – p ísp vek na státní politiku zam stnanosti. Zákon . 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpe ení ukládá povinnost pojišt nc m p ispívat v rámci
sociálního pojišt ní na sociální událost nezam stnanosti. Postup vyplácení dávky, nárok
na dávku a správu dávky eší zákon o zam stnanosti.
Pojistné – p ísp vek na státní politiku zam stnanosti se d lí do dvou kategorií:
• ástka na hmotné zabezpe ení v nezam stnanosti – pasivní politika,
• ástka na aktivní politiku zam stnanosti – zajiš ování rekvalifikací, praxí, stáží, tvorba
nových pracovních míst, zam stnávání zdravotn znevýhodn ných ob an atd.
Protože by pouze pojistné nepokrylo náro nost této dávky, je zbytek financí nutný
na pokrytí t chto sociálních událostí zajišt n p erozd lováním ze státního rozpo tu.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s rozd lením dávek státní sociální podpory v závislosti
na p íjmu, s nároky na jejich výplatu a místem jejich výplaty.
Státní sociální podpora
V polovin 90. let byl p ijat Zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, který se
zam il na cílenou sociální pomoc ve form financí rodinám s d tmi. Státní sociální podporou
se tak stát podílí na krytí náklad na výživu a ostatní základní osobní pot eby d tí a rodin
a poskytuje ji i p i n kterých dalších sociálních situacích. Výraznou zm nu zaznamenal tento
sociální pilí od 1. ledna 2008, kdy v d sledku p ijetí zákona o stabilizaci ve ejných rozpo t
. 261/2007 Sb., dochází k novelizaci m nící n které dávky a nároky na jejich výplatu.
Obyvatel uplat uje nárok na dávku u odboru státní sociální podpory p i ú adu práce dle místa
trvalého bydlišt .
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Druhy dávek SSP
Dávky státní sociální podpory se rozd lují do dvou základních skupin:
• dávky závislé na výši p íjmu – jejich výplata je vázána na výši p íjmu rodiny –
domácnosti a porovnává se ástkami životního minima:
• p ídavek na dít ,
• sociální p íplatek,
• p ísp vek na bydlení.
•

dávky nezávislé na p íjmu – jejich nárok je podmín n sociální událostí:
• rodi ovský p ísp vek,
• dávky p stounské pé e,
• porodné,
• poh ebné.

P ídavek na dít
Nárok má nezaopat ené dít , které žije v rodin s p íjmem nižším než je 2,4 násobek
životního minima rodiny. P íjemcem dávky je dít , u d tí nezletilých spravují dávku zákonní
zástupci u zletilých p ímo nezaopat ené dít .
Pro výpo et dávky se posuzuje p íjem za p edchozí kalendá ní rok.
Výše dávky je vázaná na v k dít te:
• D ti do 6 let 500 K .
• D ti od 6 do 15 let 610 K .
• D tí od 15 do 26 let 700 K .
Sociální p íplatek
Nárok má rodi , který se stará o 1 nezaopat ené dít , pokud rozhodný p íjem nep evyšuje
dvojnásobek životního minima rodiny.
Pro výpo et dávky se posuzuje p edchozí kalendá ní tvrtletí.
Sociální p íplatek se zvyšuje u dít te dlouhodob t žce zdravotn postiženého nebo
dlouhodob nemocného, zdravotn znevýhodn ného i osam lého rodi e.
Na vyšší sociální p íplatek mají nárok rodiny s více etnými porody do t í let v ku d tí
a rodiny, kde dít studuje SŠ, VŠ v denní form .
P ísp vek na bydlení
Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, s trvalým pobytem, jestliže 30 % (v Praze 35 %)
p íjm domácnosti nesta í k pokrytí náklad a zárove t chto 30 % p íjm (v Praze 35 %)
je nižší než normativní náklady stanovené zákonem.
Normativní základy jsou propo ítány na p im ené velikosti byt pro daný po et osob
v nich trvale bydlících.
Rodi ovský p ísp vek
Nárok má rodi , jestliže osobn , celodenn a ádn pe uje o jedno dít , které je nejmladší
v rodin . Od 1. ledna 2008 je rodi ovský p ísp vek poskytován ve t ech vým rách:
• zvýšená vým ra – rychlejší erpání – požádat m že pouze ten rodi , jenž pobíral
podporu v mate ství z nemocenského pojišt ní minimáln ve výši 380 K
za kalendá ní den. Vým ra iní 11 400 K a je vyplácena do 24 m síc v ku dít te.
• základní vým ra – klasické erpání – po podpo e v mate ství m že požádat rodi
o tuto vým ru ve výši 7 600 K a je vyplácena do 36 m síc v ku dít te.

28

•

snížená vým ra – pomalejší erpání – po podpo e v mate ství nebo v p ípadech, kdy
rodi nemá nárok na podporu v mate ství, erpá do 21 m síc v ku dít te 7 600 K
a od 22 m síce do 48 m síc v ku dít te erpá dávku ve výši 3 800 K .
U zdravotn postižených d tí – erpá rodi 7 600 K do 7 let v ku dít .
Chce-li rodi erpat zvýšenou vým ru, musí požádat do 22 týdn života dít te, chce-li
klasické erpání, pak musí požádat do 21. m síce v ku dít te. Nepožádá-li, erpá automaticky
sníženou vým ru. Nárok na rodi ovskou nezaniká, pokud dít mladší t í let navšt vuje
p edškolní za ízení 5 kalendá ních dn v m síci a dít starší t í let 4 hodiny denn .
Dávky p stounské pé e
Skládají se ze ty dávek:
• P ísp vek na úhradu náklad .
• Odm na p stouna.
• P ísp vek p i p evzetí dít te.
• P ísp vek na nákup motorového vozidla.
Nárok na p ísp vek na úhradu pot eb má nezaopat ené dít sv ené do p stounské pé e
nejdéle po dobu nezaopat enosti (do 26 let). Dávka je vyplácena m sí n .
Zaopat ené nezletilé dít má nárok 1,40 násobek životního minima, nezaopat ené dít
na 2,30 násobek životního minima, dlouhodob nemocné na 2,35 násobek, dlouhodob
zdravotn postižené na 2,90 násobek a dlouhodob t žce zdravotn postižené na 3,10 násobek
životního minima.
Nárok na odm nu p stouna má p stoun a výše dávky iní za každé sv ené dít 3 126 K –
výše životního minima jednotlivce.
Pe uje-li alespo o t i d ti nebo minimáln jedno dít pobírající p ísp vek na pé i II. – IV.,
zvyšuje se odm na p stouna. Dávka je vyplácena m sí n .
P ísp vek p i p evzetí dít te je jednorázová dávka pro p stouna. Slouží k pokrytí náklad
spojených s p evzetím dít te – zejména oble ení, obutí, hygienické denní pot eby.
Výše je dána v kem:
• do 6let 8 000 K ,
• 6-15 let 9 000 K ,
• 15-26 let 10 000 K .
Nárok na p ísp vek na nákup motorového vozidla má p stoun pe ující minimáln o 4 d ti
a nesmí ho používat k výd le né innosti.
Výše dávky je do 70 % ceny – maximáln 100.000 K . P ísp vek m že být poskytnut
na opravu vozidla.
Porodné
Nárok má žena, která dít porodila nebo otec dít te. Dále má nárok osoba, která dít
p evzala do své trvalé pé e místo rodi do jednoho roku v ku dít te. Dávka pomáhá pokrýt
základní náklady spojené s narozením dít te.
Výše porodného iní od 1. ledna 2008 13 000 K za každé narozené dít . V této novele
došlo k znevýhodn ní více etných porod . Náklady na po ízení základní výbavy
u více etných porod jsou vyšší než pouhý násobek.
Poh ebné
Nárok má osoba, které vypravila poh eb nezaopat enému dít ti nebo osob , která byla
rodi em nezaopat eného dít te s trvalým pobytem na území R.
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Jednorázová dávka iní 5.000 K . Pokud zem e osoba bez finan ních prost edk na poh eb
a bez p íbuzných, vypravuje poh eb na své náklady obec, kde m la osoba trvalý pobyt, nebo
kde zem ela a je jinak neidentifikovatelná. (viz Zákon . 256/2001 Sb., o poh ebnictví.)
Úkol (K3)
Kdo vypraví poh eb osob – bezdomovci?
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte, nau íte a získáte p ehled o dávkách sociální pomoci.
Kapitola je len na do oddíl dle jednotlivých norem a jako první norma je umíst n zákon
o sociálních službách, který výrazn upravuje celý t etí pilí sociálního práva. Další normy,
jako je nap . zákon o životním minimu, jsou výchozími normami pro výpo ty n kterých dávek.
Pro pochopení sociálního zabezpe ení je proto nutná celá znalost sociálního práva, nelze se
seznámit a nau it pouze jednu ást, jeden pilí , protože jednotlivé pilí e se dopl ují.
Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách
P ijetím Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách došlo ke zm nám v obsahu t etího
pilí e sociálního zabezpe ení – sociální pomoci (d íve sociální pé e). My se v našem kurzu
zam íme pouze na oblast pomoci osobám, kterým hrozí sociální vylou ení a nebude se zde
zabývat jinými aspekty tohoto zákona (nap . definováním sociálního pracovníka atd.).
Prvním d ležitým bodem z hlediska sociální pomoci tohoto zákona je p ísp vek na pé i.
P ísp vek na pé i je dávka, o kterou si m že požádat osoba, jež je n jakým zp sobem
nesob sta ná a tedy závislá na pomoci jiných. Míra sob sta nosti, sebeobslužnosti a závislosti
na pomoci se stanovuje nejen na základ tohoto zákona, ale také na základ vyhlášky
. 505/2006Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních službách. O mí e
rozhoduje sociální pracovník sociálního odboru obce s rozší enou p sobností a posudkový
léka p íslušného ú adu práce. Jednotlivé úkony jsou p esn popsány a obodovány. Sou et
bod je výchozí pro stanovení výše p ísp vku ve 4 stupních:
• I. stupe – lehká závislost,
• II. stupe – st edn t žká závislost,
• III. stupe – t žká závislost,
• IV. stupe – úplná závislost.
Výše dávky je daná stupn m závislosti a v kem závislé osoby.
Výše p ísp
• Stupe
• Stupe
• Stupe
• Stupe

vku do 18 let:
I – 3.000,II – 5.000,III – 9.000,IV – 11.000,-

Výše p ísp
• Stupe
• Stupe
• Stupe
• Stupe

vku nad 18 let:
I – 2.000,II – 4.000,III – 8.000,IV – 11.000,-
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Osoby, které pe ují o osobu se stupn m I, nejsou státem pojišt ny, musí se samy pojistit.
P íjemcem p ísp vku je oprávn ná osoba, ve výjime ných p ípadech zákonný zástupce
oprávn né osoby – tedy závislé osoby.
Další ástí tohoto zákona jsou definované sociální služby, které jsou rozd leny do t í
kategorií:
• Sociální poradenství – zahrnují ob anské poradny, poradny pro rodinu, pro seniory
a ob any se zdravotním znevýhodn ním, dále poradny pro ob ti trestných in
a domácího násilí. Tato za ízení slouží k poradenské pomoci.
• Služby sociální pé e – sem pat í osobní asistence, pe ovatelská služba, tís ová pé e,
pr vodcovství a p ed itatelství, podpora samostatného bydlení, centra denních služeb,
denní stacioná e, týdenní stacioná e, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chrán ná bydlení. Jedná se
o velkou skupinu za ízení poskytujících pé i v domácím prost edí nebo v za ízeních,
kde má uživatel zabezpe ené pot ebné služby bu denn , týdn nebo celoro n .
• Služby sociální prevence – zde jsou uvedená následující typy za ízení – raná pé e,
telefonická krizová pomoc, tlumo nické služby, azylové domy, domy na p l cesty,
kontaktní centra, krizová pomoc, interven ní centra, nízkoprahová denní centra,
noclehárny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace. Jedná se o za ízení, která
nejen slouží omezení výskytu sociálních událostí, ale poskytují také pomoc
v okamžicích sociální krize, ímž zabra ují eskalaci sociálního problému.
Vyhláška . 182/1992 Sb.
Zákon o sociálních službách nahrazuje zákon . 100 o sociálním zabezpe ení z roku 1988
a ást provád cí vyhlášky . 182/1992 Sb., k tomuto zákonu.
V platnosti a ú inná je vyhláška v bodu mimo ádných výhod, jednorázových a opakujících
se dávek.
Mimo ádné výhody – jsou ur eny pro osoby, které mají zdravotní znevýhodn ní
a na základ rozhodnutí posudkového léka e jim byl p iznán pr kaz pro mimo ádné výhody.
Pr kazy se vydávají ve t ech stupních:
• I. stupe – pr kaz TP – uživatel má nárok na vyhrazené místo ve ve ejném dopravním
prost edku, na p ednost p i osobním projednávání – nemá nárok ve frontách obchod
a u léka e,
• II. stupe – pr kaz ZTP – bezplatná doprava m stská, 75 % jízdného mimom stská
doprava a výhody p edchozího stupn ,
• III. stupe – pr kaz ZTP/P – bezplatný doprovod nebo vodící pes a výhody
p edchozích stup .
Jednorázové dávky – vyhláška dává možnost, aby sociální odbor obce s rozší enou
p sobností vyplatil jednorázové dávky v p ípadech, kdy uživatel pot ebuje pro sv j život i
innost pom cky nebo nákladn jší pé i. Dávky se posuzují individuáln dle pot eb uživatel
a možností obce. Pat í sem zejména p ísp vek na opat ení zvláštních pom cek ( te ka, vozík,
polohovací postel, po íta pro nevidomé ad.), p ísp vek na úpravu bytu (pro osoby se
zdravotním postižením, po úrazech), p ísp vek na zakoupení, opravu a úpravu auta
(pro osoby, které mohou ídit, ale pot ebují zvláš upravený v z nap . pouze pro ruce),
p ísp vek na individuální dopravu, na provoz motorového auta.
Opakující se dávky – sociální odbor obce z rozší enou p sobností vyplácí i dávky, které se
opakují, v tšinou m sí n nebo tvrtletn . Jedná se o p ísp vek na úhradu za užívání
bezbariérového bytu a garáže a p ísp vek úpln nebo prakticky nevidomým.
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Úkol (K4)
O jaké dávky m že požádat osoba, která je vzhledem k úrazu upoutaná na vozík?
Zákon . 110/2006 Sb., o životním a existen ním minimu
Od 1. ledna 2007 vstoupil v ú innost Zákon . 110/2006 Sb., o životním a existen ním
minimu. Životní minimum je ástka, kterou zákon stanovuje výši minimálních p íjm
sloužících k zajišt ní základních pot eb. Tímto zákonem se zm nil systém dvousložkového
životního minima na jednosložkový, tím je jednoduší i pro ob ana. Zákon stanovuje ástku
životního minima, která je daná dle výše náklad pro zabezpe ení základních pot eb osoby.
Pro posouzení životního minima je rozhodující, zda osoby žijí samy nebo ve spole né
domácnosti.
Životní minimum samostatn žijící osoby iní 3 126 K , osoby žijící ve spole né
domácnosti 2 880 K a další zaopat ené osoby 2 600 K . Životní minimum dít te do 6 let
v ku iní 1 600 K , od 6 let do 15 let v ku 1 960 K a u nezaopat eného dít te od 15 do 26 let
2 250,-K . Z toho vyplývá, že žijí-li t i dosp lé osoby ve spole né domácnosti, první z nich se
zapo ítává životní minimum ve výši 2 880 K a dvou následujícím ve výši 2 600 K .
Za osoby posuzované ve spole né domácnosti se považují osoby, které zde mají trvalý
pobyt (s výjimkou osob umíst ných dlouhodob v ústavních za ízeních) nebo zde bydlí
a podílejí se na úhrad a chodu domácnosti.
Existen ní minimum je ástkou sloužící k zajišt ní pot eb umož ující p ežití. Výše dávky
iní 2020 K na osobu m sí n . Nezaopat ené d ti, starobní a pln invalidní d chodci nejsou
podle tohoto zákona posuzováni. Cílem stanovení této dávky je motivace osoby
v produktivním v ku, aby se zapojila do pracovní innosti.
Pomoc v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2007 v rámci sociálního zabezpe ení stanovujeme pomoc v hmotné nouzi
(zákon . 111/2006 Sb.), která nahrazuje d ív jší termín sociální pot ebnost. Za osobu
v hmotné nouzi se považuje osoba, která po ode tení p im ených náklad na bydlení
nedosahuje ástky pro živobytí a sama si nem že p íjem zvýšit.
Dávky v systému hmotné nouze:
• p ísp vek na živobytí – je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, ástka je
stanovena pro každou osobu individuáln a odvíjí se od ástek životního
a existen ního minima,
• doplatek na bydlení – eší nedostatek p íjm k uhrazení náklad na bydlení
v p ípadech, kdy nesta í vlastní p íjmy ani dávka státní sociální podpory. Výše ástky
je stanovena tak, aby osob po zaplacení od vodn ných náklad z stala ástka
na živobytí,
• mimo ádná okamžitá pomoc – jedná se v tšinou o dávku jednorázovou
v mimo ádných situacích jako je živelní pohroma, požár, ohrožení sociálním
vylou ením apod. Výše dávky se odvíjí od sociální situace a v n kterých p ípadech
m že být opakovaná (nap . p i pohrom lze erpat až do výše 46 890 K ).
Dávky v hmotné nouzi vyplácejí pov ené obecní ú ady.
Pro lepší fungování zákona pomoci v hmotné nouzi slouží vyhláška . 504/2006 Sb., kterou
se provádí n která ustanovení zákona.

32

Shrnutí
V první podkapitole jsme se seznámili s terminologií používanou v sociální práci. Osoby se
specifickými pot ebami jsme si definovali jako osoby ohrožené sociálním vylou ením, kam
adíme zejména seniory, osoby zdravotn znevýhodn né, d ti, rodiny s nezaopat enými
d tmi, osoby propušt né z ústavních za ízení a etnické menšiny. Dále jsme si definovali
pojmy sociální zabezpe ení – sociální právo jako systém právních norem, které zmír ují nebo
odstra ují následky sociálních událostí obyvatel. Rozd lili jsme sociální zabezpe ené do t í
základních pilí – sociální pojišt ní, které zabezpe uje ob ana p ed událostmi, na které se lze
pojistit (nemocnost, karanténa, mate ství, invalidita, stá í), státní sociální podporu (pomoc
rodinám s d tmi) a sociální pomoc (d íve ozna ovanou jako pé i), kam pat í všechny další
sociální události, které mohou ob ana postihnout v pr b hu jeho života a na které se
nevztahuje sociální pojišt ní (pomoc zdravotn znevýhodn ných ve form pom cek,
stacioná , ústavní pé e, senior m, osobám v krizi, v chudob atd.)
Dále jsme se seznámili s rozd lením sociálního pojišt ní do t í základních složek –
nemocenské, d chodové a na státní politiku zam stnanosti. Dále jsme si popsali poplatníky
pojišt ní, seznámili jsme se s platnými sazbami pojistného a technikou vypo ítávání
vym ovacího základu. Definovali jsme nezaopat ené dít .
V následující podkapitole jsme se seznámili se složkami nemocenského pojišt ní –
nemocenskou, na kterou má nárok pojišt nec, která z d vodu pracovní neschopnosti
pro nemoc, úraz i karanténu nem že vykonávat pracovní innost, – nároku na podporu p i
ošet ování lena rodiny, který má pojišt nec jen po nezbytn nutnou dobu, nejdéle
9 kalendá ních dn , osam lý rodi 16 kalendá ních dn pe uje o dít nebo jinou blízkou
osobu žijící ve spole né domácnosti, - vyrovnávací p ísp vek v t hotenství i mate ství,
náležící žen , která z d vodu t hotenství, i 9 m síc po porodu nem že vykonávat p vodní
pracovní innost a její p emíst ní na jinou práci znamená snížení p íjmu a mate skou, jenž
náleží matce, p ípadn jiné osob - pojišt nci, která pe uje o narozené dít a to po dobu
28 týdn u matky – pojišt nky, 37 týdn p i více etném porodu, 22 týdn u p ebírající osoby
– pojišt nce. Nemocenské pojišt ní uplat uje pojišt nec u zam stnavatele, OSV u okresní
správy sociálního zabezpe ení dle místa trvalého bydlišt .
Dále jsme se seznámili s jednotlivými typy d chod a podmínkami pro jejich vyplácení.
D chodové pojišt ní zabezpe uje pojišt nce anebo jeho blízké osoby v p ípadech stá í,
invalidity a smrti. D chody d líme na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirot í.
Podmínkou pro uznání d chodu je nutnost sociálního pojišt ní. Výše dávky závisí na délce
pojišt ní a výši p íjm pojišt nce. D chodové pojišt ní uplat uje pojišt nec u okresní správy
sociálního zabezpe ení dle místa trvalého bydlišt . Posudkové komise sídlí p i ú adech práce.
Sociální pojišt ní obsahuje t etí složku – p ísp vek na státní politiku zam stnanosti, která
zabezpe uje pojišt nce p i sociální události nezam stnanosti. Zp sob, podmínky a výše dávky
jsou uvedeny v zákon o zam stnanosti . 435/2004 Sb. Pojišt nec uplat uje nárok na dávku
u p íslušného ú adu práce – dle místa trvalého bydlišt , p ípadn místa posledního výkonu
zam stnání.
Dávky státní sociální podpory jsou pomocí státu rodinám s d tmi a to zejména sociáln
slabým rodinám nebo rodinám s d tmi, kde dít i rodi jsou zdravotn znevýhodn ní. Dávky
d líme na závislé na p íjmu a nezávislé na p íjmu. Mezi dávky závislé na p íjmu adíme
p ídavek na dít , sociální p íplatek a p ísp vek na bydlení, mezi dávky nezávislé na p íjmu
pat í rodi ovský p ísp vek, dávky p stounské pé e, porodné a poh ebné. Obyvatel uplat uje
nárok na dávku u odboru státní sociální pomoci ú adu práce dle trvalého bydlišt žadatele.
Od 1. ledna 2008 díky Zákonu . 261/2007 Sb., o stabilizaci ve ejných rozpo t dochází
k výrazným zm nám, mnoho výplat dávek se zjednodušuje a na dávky dosáhnou pouze
sociáln slabší ob ané.

33

V následující kapitole jsme se seznámili s problematikou t etího pilí e sociálního
zabezpe ení – sociální pomoci. Základní normou upravující tento pilí je v sou asnosti zákon
o sociálních službách, jenž upravuje problematiku sociálního poradenství, služeb v oblasti
sociální pé e a prevence a zejména p ísp vek na pé i pro uživatele sociálních služeb. Dále
jsme si vytý ili mimo ádné výhody dávky jednorázové i opakující se tak, jak je doposud
upravuje vyhláška . 182/1992 Sb., kterou se doposud provádí Zákon . 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpe ení, který byl nahrazen zákonem o sociálních službách. Následn jsme
definovali životní minimum jako ástku nutnou pro zabezpe ení základních pot eb
a existen ní minimum, které stanovuje ástku pro p ežití.
Poslední ást tvo í pomoc v hmotné nouzi, které je vymezena jako situace, kdy osoba není
schopna ani vlastním p íjmem, ani vlastní pomocí si zajistit základní pot eby. Pomoc
v hmotné nouzi obsahuje t i dávky – na živobytí, na bydlení a v mimo ádných situacích, které
pot ebují okamžité ešení, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví postižené osoby.
Pojmy k zapamatování
Osoby ohrožené sociálním vylou ením, sociální právo, sociální zabezpe ení, sociální
pojišt ní, státní sociální podpora, sociální pomoc, sociální pojišt ní, nemocenské, d chodové,
p ísp vek na státní politiku zam stnanosti, poplatník, sazba pojistného, vym ovací základ,
nezaopat ené dít , nemocenská, ošet ovné, vyrovnávací p ísp vek v t hotenství, mate ská,
ochranná lh ta, podp r í doba, d chodové pojišt ní, starobní d chod, invalidní d chod,
áste ný invalidní d chod, vdovský d chod, vdovecký d chod, sirot í d chod, p ísp vek
na státní politiku zam stnanosti, pasivní politika, podpora v nezam stnanosti, aktivní politika
zam stnanosti, rekvalifikace, nová pracovní místa, zam stnávání zdravotn postižených,
státní sociální podpora, dávky závislé na p íjmu, dávky nezávislé na p íjmu, p ídavek na dít ,
sociální p íplatek, p ísp vek na bydlení, rodi ovský p ísp vek, dávky p stounské pé e,
porodné, poh ebné, sociální služby, p ísp vek na pé i, služby sociální pé e, služby sociální
prevence, služby sociálního poradenství, mimo ádné výhody, jednorázové a opakující
se dávky, životní minimum, existen ní minimum, pomoc v hmotné nouzi, p ísp vek
na živobytí, p ísp vek na bydlení, mimo ádná okamžitá pomoc.
Kontrolní otázky
• Vyjmenujte pilí e sociálního zabezpe ení.
• P ed jakými událostmi jsou pojišt ni pojišt nci v rámci sociální pojišt ní?
• Na jakou skupinu obyvatel je zam ena státní sociální podpora?
• Jaký je cíl t etího pilí e – sociální pomoci?
• Kdo stanovuje stupe závislosti pro p ísp vek na pé i?
• K emu slouží dávky v hmotné nouzi?
Klí
K1: Ne, musí být spln na podmínka spole né domácnosti.
K2: Manželka ztratí nárok na vdovský d chod, dít bude mít nárok na sirot í d chod,
ale vzhledem k dalšímu lenu domácnosti dojde pravd podobn k jeho snížení.
K3: Obec, v jejímž katastru zem el, pokud se nedohledalo trvalé bydlišt jinde.
K4: Osoba m že požádat o bezbariérový byt. Pokud obec tímto bytem nedisponuje, o úpravu
stávajícího bytu, zbudování bezbariérového p ístupu, p ípadn o garáž a úpravu auta.
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Poradenské služby osobám se specifickými pot ebami
nap í v kovým spektrem
Anna Ku erová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete mít p edstavu o:
• síti institucí poskytujících poradenské služby osobám se specifickými pot ebami podle
jednotlivých resort ,
• innosti, službách, cílové skupin jednotlivých poradenských institucí poskytujících služby
osobám se zdravotním postižením,
• specifických pot ebách v jednotlivých obdobích života lidí se zdravotním postižením,
• pr b hu poradenského procesu a jeho specificích v závislosti na charakteru nep íznivé
situace klienta a jeho specifických pot eb.
Pr vodce studiem
Poradenství je širokou oblastí, která zaujímá vyznané postavení ve sfé e sociální
i vzd lávací. V následujícím textu se proto nejprve seznámíte s formami a podobami
poradenství a poté se budeme podrobn ji v novat školskému poradenství a poradenství
v rámci sociálních služeb.
Problematika poradenství obecn
Poradenství osobám se specifickými pot ebami (speciální poradenství) je možné definovat
jako „komplex poradenských služeb ur ených specifickým skupinám jedinc , kte í jsou
znevýhodn ni zdravotn
i sociáln a jejichž handicap mívá dlouhodobý charakter
(chronický) nebo trvalý charakter. Poradenství vychází z poznatk léka ských v d, etiky,
filozofie, aplikované sociologie, sociální patologie, psychologických disciplín, speciální
pedagogiky, kulturní antropologie, politologie a teorie i metod sociální práce.
Poradenské služby mohou nabývat n kolika r zných forem, nap . vedení, informování
(má osv tový a výchovný charakter, jednosm rné p edávání informací sm rem ke klientovi,
asto ke skupin klient ), poradenství v užším slova smyslu (vede klienta k náhledu na jeho
situaci, hledí p í iny, nabízí možnosti ešení, má výrazn interaktivní charakter, p edpokládá
obousm rnou komunikaci, individuální diagnostiku, terapeutickou intervenci, specifickou
podobou m že být doprovázení, které pomáhá klientovi p ijmout a nést objektivn
nezm nitelnou situaci) a konzulta ní innost (odborná porada poskytovaná jinému
odborníkovi v rámci pé e o klienta).
V duchu ucelené rehabilitace m žeme oblasti poradenských služeb, které využívají osoby
se specifickými pot ebami, roz lenit na léka ské poradenství (úprava životního stylu
a životosprávy klienta v souvislosti se specifiky ur itého onemocn ní – specializované
poradny nap . pro diabetiky, psoriatiky aj.), psychologické poradenství a psychoterapie (nap .
partnerské poradenství a rodinná terapie i krizová intervence), poradenství ve vzd lávání
(pedagogicko-psychologické poradenství, speciáln pedagogické poradenství, výchovné
poradenství), profesní poradenství (volba zam stnání, kariérní poradenství, poradenství
v nezam stnanosti, innost agentur podporovaného zam stnávání apod.), sociální poradenství
(základní a odborné), právní poradenství, technické poradenství (protetika, kompenza ní
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pom cky apod.), resocializa ní poradenství a kurátorská innost (pomoc osobám po výkonu
trestu) a pastora ní poradenství.
Systém školského poradenství
Poradenství ve vzd lávání probíhá formou innosti t ídního u itele, dále na úrovni
školských poradenských pracovník (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní
psycholog, školní speciální pedagog) a následn ve školských poradenských za ízeních
(pedagogicko-psychologická poradna, speciáln pedagogické centrum, st edisko výchovné
pé e). Standardní poradenské služby jsou d tem, žák m, jejich zákonným zástupc m, školám
a školským za ízením poskytované bezplatn . Poradenská innost je vždy ovlivn na v kem
klienta, typem poradenské innosti (pedagogická, psychologická, sociální, apod.) a cílovou
skupinou klient (zdravotní nebo sociální znevýhodn ní).
Poradenské služby p ímo na školách jsou zam eny na prevenci školní neúsp šnosti,
primární prevenci sociáln patologických jev , kariérové poradenství, informa ní
a poradenskou podporu volby vhodné vzd lávací cesty a profesního uplatn ní, odbornou
podporu p i integraci a vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami v etn žák
z jiného kulturního prost edí a žák se sociálním znevýhodn ním, jsou zam eny
na vzd lávání nadaných a mimo ádn nadaných žák , pr b žnou a dlouhodobou pé i o žáky
s neprosp chem a poskytují metodickou podporu u itel m p i aplikaci psychologických
a speciáln pedagogických dovedností do vzd lávací innosti školy.
Standardní innosti výchovného poradce m žeme roz lenit na poradenské p i rozhodování
o další vzd lávací a profesní cest žák , vyhledávání a orienta ní šet ení žák , kte í vyžadují
zvláštní pozornost, zajiš ování nebo zprost edkování speciáln pedagogické diagnostiky
a intervence pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami p íprava podmínek pro jejich
integraci) a metodické a informa ní innosti.
Školní metodik prevence se ve svém p sobení zam uje na metodické a koordina ní
innosti v souvislosti s tvorbou a realizací preventivního programu školy, dále na vzd lávání
pedagogických pracovník v oblast prevence sociáln patologických jev a komunikaci
s orgány státní správy a samosprávy.
Na n kterých školách p sobí školní psycholog. Jeho innost je zam ena na depistáž
a diagnostiku d tí se specifickými poruchami u ení, výchovnými a výukovými problémy,
nadaných d tí, diagnostikuje sociální klima t ídy a školy. Poskytuje konzulta ní, poradenské
a interven ní služby, provádí metodickou a vzd lávací innost v oblasti integrace žák se
speciálními vzd lávacími pot ebami, prevence školního neúsp chu žák apod.
Školní speciální pedagog p sobí na zejména na školách, kde jsou do vzd lávání integrováni
žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami. Jeho innost je zam ena na depistáž t chto žák ,
provádí diagnostiku a intervenci u žák se speciálními vzd lávacími pot ebami (zejména
se specifickými poruchami u ení). Zodpovídá za metodické a koordina ní innosti zam ené
na p ípravu podmínek pro školní integraci žák se speciálními vzd lávacími pot ebami
(nap . koordinace a metodické vedení asistent pedagoga aj.).
Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou jedním ze školských poradenských
za ízení, které poskytují pedagogicko-psychologické a speciáln pedagogické poradenství
a pomoc p i výchov a vzd lávání žák . Jejich poradenské služby mohou využívat d ti
od 3 let a žáci základních, st edních a vyšších škol, jejich rodi e, zákonní zástupci,
pedagogi tí pracovníci, školy a školská za ízení.
St žejní inností PPP je p ímá individuální práce s d tmi a žáky škol. innost poradny je
ambulantní, pop ípad dochází poradenský pracovník p ímo do škol a školských za ízení.
V odborném týmu pedagogicko-psychologické poradny p sobí psycholog, speciální pedagog
a sociální pracovník.
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Standardní innosti pedagogicko-psychologických poraden (PPP) lze roz lenit do t í
skupin: komplexní nebo zam ená psychologická a speciáln pedagogická diagnostika,
psychologická a speciáln pedagogická intervence, informa ní a metodická innost. Kontakty
na pedagogicko-psychologické poradny je možné najít na serveru Institutu pedagogickopsychologického poradenství (www.ippp.cz).
Speciáln pedagogické centrum (SPC) poskytuje poradenské služby žák m se zdravotním
postižením a žák m se zdravotním nezvýhodn ním integrovaným ve školách a školských
za ízeních, žák m se zdravotním postižením a znevýhodn ním, kte í jsou vzd láváni
ve školách, odd lení nebo studijních skupinách s upravenými vzd lávacími programy. Služby
mohou využít d ti od t í let, žáci a studenti základních a st edních škol, jejich rodi e
i zákonní zástupci, pedagogi tí pracovníci a školská za ízení. V pracovním týmu speciáln
pedagogického centra p sobí poradenský pracovník – speciální pedagog zam ený
na konkrétní cílovou skupinu (surdoped, somatoped apod.), psycholog, sociální pracovník
a logoped. Výhodou pracovního týmu speciáln pedagogického centra je profilace
jednotlivých odborník na problematiku daného postižení (psycholog se zkušeností práce
s osobami se sluchovým postižením, sociální pracovník orientující se v systému sociálních
p ísp vku a dávek pro rodiny d tí se zdravotním postižením apod.) Speciáln pedagogická
centra jsou školská za ízení a bývají z izovány p i základních školách pro žáky se speciálními
vzd lávacími pot ebami. Poradenské služby speciáln pedagogického centra jsou
poskytovány ambulantn na pracovištích SPC nebo návšt vami poradenských pracovník
ve školách p ípadn v rodinách a v za ízeních pe ujících o d ti se zdravotním postižením.
Soubor standardních inností speciáln pedagogických center v sob zahrnuje depistáž
(vyhledávání) žák se zdravotním postižením, komplexní diagnostiku žáka (speciáln
pedagogická a psychologická), tvorbu plánu pé e o žáka (komplexní podpory žáka),
individuální a skupinovou p ímou práci s žákem, v asnou intervenci, konzultace pro rodi e,
pedagogické pracovníky, školy a školská za ízení, sociáln právní poradenství, krizovou
intervenci, metodickou innost p i tvorb individuálního vzd lávacího plánu, kariérové
poradenství pro žáky se zdravotními postižením, zap j ování odborné literatury,
rehabilita ních a kompenza ních pom cek pro žáky se zdravotním postižením, odbornou
pomoc p i zajiš ování integrace žák se zdravotním postižením do b žných mate ských,
základních a speciálních škol, podporu optimálního psychomotorického a sociálního vývoje
žák se zdravotním postižením, koordinaci innosti s dalšími poradenskými institucemi,
zpracování individuálních vzd lávacích plán a tvorba, návrhy a nabídky speciálních
pom cek podle individuálních pot eb žáka.
Jednotlivá speciáln pedagogická centra pak navíc podle svého odborného zam ení
poskytují další speciáln zam ené služby: SPC pro žáky s vadami e i (individuální
logopedická intervence apod.), SPC pro žáky se zrakovým postižením (nap . propedeutika
tení a psaní bodového písma, tyflografika apod.), SPC pro žáky se sluchovým postižením
(nap . rozvoj komunika ních dovedností žáka, kurzy znakového jazyka pro rodi e, …),
SPC pro žáky s t lesným postižením (nap . specifické metodiky nácviku psaní…), SPC
pro žáky s mentální postižením (práce podle metodiky Portage apod.), SPC pro žáky
s poruchami autistického spektra, SPC pro žáky s hluchoslepotou, SPC pro žáky s více
vadami.
Pro zájemce
Kontakty na jednotlivá školská poradenská za ízení je možné vyhledat na r zných
internetových stránkách zam ených na vzd lávání žák se specifickými pot ebami (nap .
www.ippp.cz aj.).
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Poradenství v sociálních službách
V kontextu sociálních služeb poskytovaných osobám se specifickými pot ebami má
sociální poradenství specifické postavení. Jeho bezplatné poskytování je st žejní zásadou
nového zákona o sociálních službách.
Sociální poradenství není zam eno jen na osoby se specifickými pot ebami z d vodu
zdravotního postižení, ale p i jeho poskytování se vychází z pojmu nep íznivé sociální
situace, která m že být zap í in na r znými d vody. Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních
službách vymezuje pro poskytování sociálních služeb pojem nep íznivé sociální situace jako
oslabení nebo ztrátu schopnosti, která m že být zp sobena z d vodu v ku, nep íznivého
zdravotního stavu, dále jako krizovou sociální situaci nebo životní návyky a zp sob života,
který vede ke konfliktu se spole ností, jako sociáln znevýhod ující prost edí, ohrožení práv
a zájm trestnou inností jiné fyzické osoby nebo jiných závažných d vod ešit vzniklou
situaci tak, aby toto ešení podporovalo sociální za len ní a zabra ovalo sociálnímu
vylou ení. Sociálním vylou ením rozumí vy len ní osoby mimo b žný život spole nosti
a nemožnost se do n j zapojit v d sledku nep íznivé sociální situace a sociální za le ování
definuje jako proces, který zajiš uje možnosti dosáhnout osobám sociáln vylou eným nebo
sociálním vylou ením ohroženým napomáhají pln se zapojit do ekonomického, sociálního
i kulturního života spole nosti a žít zp sobem, který je spole ností považován za b žný.
Sociální služby m žeme roz lenit do t í základních skupin:
• sociální pé e,
• sociální prevence,
• sociální poradenství.
Služby sociální pé e zahrnují druhy sociálních služeb, které napomáhají osobám zajistit
jejich fyzickou a psychickou sob sta nost. Mohou být poskytovány jak v domácím prost edí
klient , tak v za ízení sociálních služeb. Cílem služeb sociální pé e je umožnit osobám
v co nejvyšší možné mí e zapojit se do b žného života nebo jim zajistit d stojné prost edí
a zacházení v p ípadech, kdy to jejich sociální situace vyžaduje. Služby sociální pé e v sob
zahrnují osobní asistenci, pe ovatelskou službu, tís ovou pé i, pr vodcovské a p ed itatelské
služby, podporu samostatného bydlení, odleh ovací služby, centra denních služeb, denní
a týdenní stacioná e, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem, chrán né bydlení a další.
Služby sociální prevence si kladou za cíl napomáhat osobám ohroženým sociálním
vylou ením p ekonat jejich nep íznivou sociální situaci a chránit tak spole nost p ed vznikem
a p sobením nežádoucích sociálních jev . Sociální prevence je zam ena na osoby, jejichž
nep íznivá situace je zp sobena krizovou sociální situací, životními návyky a zp sobem
života, vedoucím ke konfliktu se spole ností, sociálním znevýhodn ním a ohrožením práv
a zájm zp sobenými trestnými iny. Mezi služby sociální prevence se adí raná pé e,
telefonická krizová pomoc, tlumo nické služby, azylové domy, domy na p li cesty, kontaktní
centra, krizová pomoc, interven ní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby
následné pé e, sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, pro seniory a pro osoby se
zdravotním postižením, sociáln terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy
i sociální rehabilitace.
Poskytování sociálních služeb m že probíhat pobytovou formou (zejména služby sociální
pé e), formou ambulantní a terénní, kdy jsou služby poskytovány v p irozeném sociálním
prost edí osob.
Sociální poradenství m že být podle Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
poskytováno jako základní sociální poradenství nebo sociální poradenství odborné.
Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování pot ebných informací
o možnostech ešení nep íznivé sociální situace nebo zp sobech, jak jim p edcházet. Základní
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sociální poradenství je obsaženo ve všech druzích sociálních služeb jako jejich základní
innost a jsou povinni jej zajistit všichni poskytovatelé sociálních služeb.
Základní sociální poradenství se p i poskytování sociálních služeb zajiš uje v rozsahu
následujících úkon :
• poskytnutí informací, které sm ují k ešení nep íznivé sociální situace
prost ednictvím sociální služby,
• poskytnutí informace o možnostech výb ru sociálních služeb na základ pot eb osob
a o jiných formách pomoci (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální pé e),
• poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti
s poskytováním sociálních služeb, o možnostech využití b žných zdroj , které mohou
pomoci zabránit sociálnímu vylou ení a závislosti na sociální služb ,
• poskytnutí informací o možnostech podpory len rodiny v p ípadech, kdy se
spolupodílejí na pé i o osobu.
Odborné sociální poradenství se zam uje na specifické pot eby jednotlivých okruh
sociálních skupin osob. Odborné sociální poradenství m že být poskytováno v ob anských
poradnách, poradnách pro seniory, v manželských a rodinných poradnách, poradnách
pro osoby se zdravotním postižením apod. V tšina odborných sociálních poraden zajiš uje
také p j ování kompenza ních pom cek.
Odborné poradenství obsahuje následující základní innosti a úkony:
• zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím (v etn zprost edkování
návazných služeb),
• sociáln terapeutické innosti (v etn poskytnutí poradenství v oblastech orientace
v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzd lávání),
• pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí
(pomoc p i vy izování b žných záležitostí, pomoc p i obnovení nebo upevn ní
kontaktu s p irozeným sociálním prost edím).
Úkol (K1)
K tomu, aby mohla být lov ku s postižením poskytnuta efektivní poradenská pomoc, je
p edevším t eba znát jeho pot eby a vycházet z nich. Zamyslete se prosím nad situací
dosp lého lov ka (v k nap íklad 28 let) se sluchovým postižením (t žká sluchová vada) se
st edoškolským vzd láním, svobodného, žijícího na malém m st . Jeho specifické pot eby
vyplývající ze sluchového postižení se mohou promítnout do r zných oblastí jeho života
(a m ly by být i východiskem pro p ípadnou poradenskou intervenci). Pokuste se o nastín ní
t chto oblastí a identifikaci specifických pot eb, které se do nich promítají.
Krom poskytovatel sociálních služeb (státní instituce, neziskové organizace, organizace
osob se zdravotním postižení aj.) se osoby se specifickými pot ebami mohou s dotazem
ze sociální oblasti obracet i na sociální odbory obecních a m stských ú ad , sociálních
referát krajských ú ad , ú ady práce a další státní instituce.
Pro zájemce
Po et registrovaných poradenských pracoviš a poskytovatel sociálních služeb, p sobících
v Olomouckém kraji se k 30. listopadu 2007 pohybuje kolem ísla 85. Uvád ní kontakt
na všechny registrované poradny a poskytovatele sociálních služeb by bylo nad rámec této
publikace, doporu ujeme proto vyhledání konkrétní služby prost ednictvím registru
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poskytovatel sociálních služeb MPSV na stránkách http://iregistr.mpsv.cz/socreg/, p ípadn
v katalogu poskytovatel sociálních služeb v Olomouci na adrese http://www.olomouc.eu/kpss
i jiných webových stránkách.
Významnou roli v poradenství osobám se specifickými pot ebami hraje internet. Krom
webových stránek poskytovatel sociálních služeb a dalších institucí lze na internetu nalézt
i servery zam ené cílen na poskytování poradenských služeb osobám se specifickými
pot ebami. Nap . www.internetporadna.cz, www.dobromysl.cz, www.infoposel.cz,
www.helpnet.cz aj.
Pr vodce studiem
Nyní, když jste již získali základní p edstavu o systému poradenských služeb ve školství
i v sociální oblasti, m žeme se zabývat samotným poradenským procesem – jeho cíli,
metodami a fázemi. Po obecn jším úvodu vás v této podkapitole eká konkrétní p íklad ze
života, který poukáže jak na provázanost jednotlivých oblastí, v nichž poradenství probíhá, tak
na pot ebu celoživotního rozm ru této služby.
Cíle, metody a pr b h poradenského procesu
Cílem poradenství je dosáhnout maximální samostatnosti klienta a jeho zapojení
do spole nosti. Napomáhá p i p ekonávání psychických problém klienta, a vyvolaných
zdravotním postižením, zm nou zdravotního stavu nebo zm nou konkrétní situace, která
p sobí na klienta negativn . Poradenství je sm ováno i k dalším len m rodiny a ovliv uje
i širší sociální prost edí.
Metody poradenské práce s osobami se specifickými pot ebami jsou podobné metodám
psychologické, speciáln pedagogické a sociální praxe. innosti poradenské intervence je
možné charakterizovat jako depistáž (p ímé nebo nep ímé vyhledání klienta), primární
prevence (zabrán ní vzniku problému), diagnostika (anamnestická metoda, metoda výsledk
inností, metoda studia dokumentace aj.), sekundární prevence (omezení rozší ení
a prohloubení problému), terapie, terciární prevence (p edcházení regrese, opakování
problému) a resocializace (podpora procesu za le ování se do spole nosti).
Pr b h poradenského procesu m žeme obecn roz lenit do p ti fází:
• první fáze – seznámení (získaní základních informací o klientovi, vytvo ení kladného
vztahu d v ry mezi klientem a poradcem, klient si ujas uje, zda m že poradci
d v ovat, zda mu vyhovuje jeho styl a p ístup, poradce se rozhoduje, zda m že
pomoci a jak, p echodem k další fázi je vytvo ení vztahu d v ry),
• druhá fáze – diagnóza (nejde o diagnózu v léka ském slova smyslu, ale o identifikaci
problému, poradce používá obvyklé diagnostické metody – anamnestických metod,
studia dokumentace aj., které vedou k objasn ní reálného stavu v ci, fáze se uzavírá
sd lením diagnózy),
• t etí fáze – volba cíle a alternativ ešení (poradce a klient spolupracují na stanovení
cíle poradenského postupu, poradce navrhuje konkrétní specifické alternativy ešení),
• tvrtá fáze – klientovo rozhodnutí (klient se emocionáln i racionáln rozhoduje, zda
bude v užívání poradenských služeb pokra ovat, poradce klienta informuje
o výhodách a nevýhodách poradenské intervence p ípadn i o negativních d sledcích),
• pátá fáze – podpora klienta poradcem (poradce u í klienta zvolené techniky, posiluje
vytrvalost, hodnotí výsledky, fáze vede k postupnému osamostat ování klienta).
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Úkol – k zamyšlení
P e t te si pozorn následující autentickou výpov
která se dívá zp tn na dosavadní pr b h svého života.

dosp lé ženy s t lesným postižením,

„Na za átku…“
O mém t lesném postižení se rodi e dozv d li hned po narození, narodila jsem se
p ed asn s nízkou porodní váhou. V rodin už vyr stala moje starší sestra. Žili jsme
na vesnici, rodi e o problematice t lesného postižení nem li tém žádné informace.
Z po átku si se mnou v bec nev d li rady, ob as k nám docházela zdravotní sestra a radila
mamince, jak o m pe ovat. Dokonce mým rodi m nabídli moje umíst ní do ústavu sociální
pé e. Rodi e se rozhodli, že mn budou vychovávat doma, p esto jsem musela každé 3 m síce
pobývat v lázních. Muselo to pro n být velmi t žké.
„Ve škole…“
Když jsem dor stala do p edškolního v ku, rodi e p emýšleli, kam budu chodit do školky
a pozd ji do školy. V našem okresním m st byla pedagogicko-psychologická poradna, paní
psycholožka mi doporu ila speciální mate skou školu, která ale byla velmi daleko a musela
bych z stat na internátu. Rodi e s tím nesouhlasili, a proto zkoušeli vyhledat menší mate skou
školku, která by byla blíž domova a mohla bych do ní docházet. Nakonec se poda ilo
p esv d it editelku a u itelky ve školce v nedaleké vesnici. Byl tam malý kolektiv, u itelky
i d ti byly vst ícné.
Stejná situace se opakovala p i p echodu na základní školu. Op t byla mým rodi m
nabídnuta speciální základní škola pro d ti s t lesným postižením, op t internátní. Rodi e
cht li, abych vyr stala doma v rodin , hledali základní školu blízko našeho bydlišt . editel
školy v blízkém m st s mým umíst ním k nim souhlasil. Pro m to bylo z po átku velmi t žké,
bylo nás ve t íd hodn a t žko jsem se seznamovala s novými lidmi. V tšina spolužák se
ke mn chovala hezky, ale ob as se mi n kte í posmívali. U itelé ale v tšinou nev d li, v em
moje postižení spo ívá a tak to žák m nedokázali vysv tlit.
„Zam stnání…“
St ední škola – op t stejná situace jako u p edchozích, psycholog mi doporu il speciální
u ební obor pro žáky s t lesným postižením, op t internátní. Já jsem se rozhodla pro studium
gymnázia v blízkém m st . Po gymnáziu jsem se nehlásila na vysokou školu, bála jsem se, že
to nezvládnu, vybrala jsem si tedy školu jazykovou a potom vyšší odbornou školu
pedagogickou. Na škole se mi líbilo, ale postupn jsem zjiš ovala, že povolání pedagoga má
pro m ur itá omezení. Po škole jsem pracovala jako asistent pedagoga ve t íd pro d ti
s kombinovaným postižením, ale vzhledem k p idružené epilepsii jsem svou práci na plný
pracovní úvazek nezvládala.
„Každodenní život…“
Momentáln pobírám áste ný invalidní d chod, do zam stnání nechodím. Když jsem
z stala doma, byl to pro m hrozný šok. Na vesnici mnoho p íležitostí k práci není. Navíc
zam stnat lov ka se zdravotním postižením není v sou asn dob výhodné, i když to stát
podporuje. Zkouším si najít práci, ale v tšinou je problém omezení mé hybnosti nebo
požadavek na zkrácenou pracovní dobu. Žiji s rodi i, partnera momentáln nemám,
p íležitostí k seznámení není mnoho…
Jist Vás již v pr b hu tení napadala n která témata a momenty, které byly v dané životní
etap oné ženy d ležité. Nap íklad:
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•
•
•
•

„Na za átku…“: problematika sd lení diagnózy, vyrovnávání se faktem zdravotního
postižení, podpora psychomotorického vývoje, situace v rodin , raná pé e.
„Ve škole…“: možnosti pln ní školní docházky, faktory úsp šnosti školské integrace,
školská poradenská za ízení a formy jejich podpory.
„Zam stnání…“: p íprava na povolání, profesní poradenství, podpora, zam stnanosti
osob se specifickými pot ebami, agentury podporovaného zam stnávání.
„Každodenní život…“: kompenza ní pom cky, sociální integrace, samostatné bydlení,
partnerství, rodi ovství.

P e t te si nyní výpov ješt jednou a pokuste se zamyslet nad jednotlivými životními
etapami popsanými v kasuistice, a to z hlediska jednotlivých fází poradenského procesu:
• seznámení (popis nep íznivé situace),
• diagnóza (identifikace problému, stanovení možných p í in problému, charakteristika
pot eb klienta),
• volba cíle a alternativ ešení (stanovení možného cíle poradenského postupu, návrhy
konkrétních a specifických alternativ ešení, výb r poradenské instituce),
• podpora klienta poradcem (návrh konkrétních forem podpory podle charakteru
problému, doporu ení dalších poradenských institucí a sociálních služeb).
Pro zájemce
Pro Vaši budoucí profesi bude užite né, když si zmapujete region svého p sobišt v oblasti
poradenských institucí pro osoby se specifickými pot ebami podle výše navržené struktury.
Shrnutí
Text seznamuje se systémem poradenství pro r zné v kové kategorie osob se specifickými
pot ebami a popisuje fáze a pr b h poradenského procesu. Zam en je p edevším
na poradenství školské a poradenství poskytované v rámci sociálních služeb.
Pojmy k zapamatování:
Školské poradenství, poradenství v sociálních službách, pedagogicko-psychologická
poradna, speciáln pedagogické centrum, sociální služby, sociální pé e, sociální prevence,
sociální poradenství, poradenský proces a jeho fáze.
Kontrolní otázky:
• Kde budete hledat pomoc pro rodinu s dít tem se specifickými pot ebami raného
v ku?
• Jaká jsou školská poradenská za ízení a jak jsou zam eny jejich poradenské služby?
• Jaká mohou být specifika pr b hu poskytování poradenských služeb v souvislosti
s variabilitou specifických pot eb?
• Ve kterých oblastech se promítají specifické pot eby osob se zdravotním postižením
v dosp lém v ku?
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Klí
K1: Sluchové postižení se promítá do mnoha oblastí života dosp lého lov ka. Základní
specifickou pot ebou vyplývající ze sluchového postižení je pot eba funk ní komunikace
a p ístupu k informacím. Z oblastí života, do kterých se m že sluchové postižení
promítnout a v nichž má své místo i poradenství, vybíráme:
• vzd lávání: omezený výb r obor st edních škol pro studenty se sluchovým postižením,
podmínky pro integraci do b žných st edních škol, p ístupnost vysokoškolského
vzd lání pro osoby se sluchovým postižením, rekvalifika ní kurzy pro sluchov
postižené, p ístupnost informací (internet, elektronická pošta),
• zam stnanost: dostupnost pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením,
neznalosti specifik komunikace s lov kem se sluchovým postižením na pracovišti,
• kontakt s institucemi: komunikace s ú ady, léka i m že být ztížena neznalostí specifik
komunikace se sluchovým postižením, nedostate ná dostupnost tlumo nických služeb,
• partnerské vztahy, rodi ovství, širší rodinné vztahy: komunikace tvo í základ
mezilidských vztah , sluchové postižení m že zp sobit komunika ní bariéru v rodin i
širší spole nosti, možnosti seznámení se s potenciálních partnerem,
• volno asové aktivity: možnosti aktivního trávení volného asu mohou být ovlivn ny
specifickou pot ebou komunikace lidí se sluchovým postižením – kluby lidí se
sluchovým postižením, sportovní oddíly, p ístupnost „b žných“ volno asových aktivit
lidem se sluchovým postižením, regionální specifika,
• …
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Vybrané aspekty služeb rané pé e
rodinám d tí se specifickými pot ebami
Eva Rádlová

Cíle
Po prostudování tohoto textu získáte:
• pov domí o obsahu pojmu raná pé e, základních legislativních a spole enských aspektech
poskytování služeb rané pé e v eské republice, v etn referencí k dalším aktuálním
zdroj m informací,
• základní p edstavu o službách rané pé e tak, aby mohli odpovídajícím zp sobem dále
informovat o t chto službách potenciální klienty rané pé e,
• možnost prvotní reflexe situace v rodin , v níž vyr stá dít raného v ku s postižením,
• základní orientaci v problematice mezioborové spolupráce ve službách rané pé e rodinám
d tí se sluchovým a kombinovaným postižením, v etn prvotních informací o specificích
vývoje dít te raného v ku se sluchovým postižením
Pr vodce studiem
V následující podkapitole p edkládáme základní vymezení služby raná pé e a seznamujeme
vás s jejími hlavními charakteristikami a principy.
Obecn o rané pé i
Po átky vývoje profesionálních služeb rané pé e pro rodiny d tí s postižením a jejich
postupné etablování v systému sociálních služeb v našich podmínkách datujeme po roce 1989.
Významnou roli v postupném koncep ním, systémovém i metodickém definování rané pé e
v eské republice sehrály nejen aktuální trendy, ale nepochybn zejména osobní
angažovanost rodi d tí s postižením a odborník v pomáhajících profesích.
Podobn , jako tomu bylo v zemích Evropské unie, také v pojetí služeb rané pé e v eské
republice se odráží teoretické poznatky o interakcích mezi matkou a dít tem, rodinou
a dít tem, intuitivním rodi ovství, imprintingu v raném v ku dít te a opodstatn ní stimulace
v tomto období. Reflektovány jsou fenomény projevující se v sociálních službách v Evrop od
80. let minulého století, kdy postupn docházelo k p echodu od pé e institucionální
k poskytování služeb v p irozeném prost edí dít te. Zam ení na jednotlivce
se transformovalo sm rem k rodin a komunit , autoritativní p ístup expertní, m nil se
v subtiln jší vztah s klientem v duchu rovnocenného partnerství. Do centra zájmu se postupn
dostávají zejména možnosti a schopnosti uživatele služeb, nikoliv jeho nedostatky.
Charakteristickým rysem ve službách rané pé e je partnerství ve vztahu uživatel –
poskytovatel. V ideálním p ípad jsou rodi e aktivní, participující a spolurozhodující lánek
týmu rané pé e. Oni jsou ve vztahu ke svému dít ti odborníky z nejpovolan jších, oni znají
své dít nejlépe, na nich spo ívá nejv tší ást každodenní práce s dít tem a zase p edevším
oni vykonávají s dít tem v tšinu z toho, co navrhnou ostatní lenové týmu rané pé e.
Není tedy možné, aby rodi e a odborníci v rané pé i byli konkurenty. Ze strany odborník
v rané pé i pak nesmí p icházet žádné projevy nepat i né hierarchie – ba práv naopak –
maximální možná podpora rodi ovské role, jejich nezávislosti a kompetencí. Rodi e pak
mohou p inést do vztahu s odborníky cenné informace i podporu (nap . ve chvílích p ímé
práce poradce rané pé e s dít tem v rodin ).
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A také: práv rodi e jsou ti, kte í mohou vyvíjet spole enský tlak a zvyšovat tak efektivitu
služeb rané pé e v jednotlivých regionech i celoplošn . (Šarátková, Rádlová, Fenclová,
Pé ová, 2006)
Raná pé e (z anglického Early Intervention) je systém p evážn terénních sociálních služeb
a program . V aktuálním pojetí se jedná o službu sociální prevence tak, jak ji vymezuje
Zákon . 108/ 2006 Sb., o sociálních službách.
Raná pé e je terénní, pop ípad ambulantní služba poskytovaná dít ti a rodi m dít te
ve v ku do 7 let, které je zdravotn postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v d sledku
nep íznivé sociální situace. Služba je zam ena na podporu rodiny a podporu vývoje dít te
s ohledem na jeho specifické pot eby. (viz §54)
Poskytovatelé služeb rané pé e, st ediska rané pé e, musejí – v souladu se zavád ním
standard kvality sociálních služeb do praxe – spl ovat mnohá kritéria. K t m nejd ležit jším
pat í jasné vymezení cílové skupiny, regionu, kapacity st ediska a mnohá další.
V ideálním p ípad p edává informace o poskytovateli služeb rané pé e ur ené konkrétní
cílové skupin uživatel neonatolog, pediatr, sociální pracovník nebo jiný informovaný
odborník. Rodina, která má o služby rané pé e zájem, pak kontaktuje konkrétního
poskytovatele.
Klientem st ediska rané pé e se rodina stává podpisem Dohody o rané pé i. Každá rodina
m že být klientem jednoho st ediska rané pé e poskytujícího služby rodinám d tí s ur itým
typem postižení. Rodina dít te s kombinovaným postižením m že po domluv využít
soub žn služeb více pracoviš rané pé e. Další pracovišt pak poskytuje p edem
specifikované služby.
P ijetím klienta do služeb rané pé e získává rodina svého poradce, který ji navšt vuje
v dohodnutých intervalech. Jeho úkolem je postupn rozpoznat a definovat konkrétní pot eby
klienta a stanovit cíle rané pé e. Osobní cíle klient , kterých cht jí prost ednictvím služby
dosáhnout, zahrnují zejména jejich pot eby a p ání. Poradce musí nabídnout takové druhy
podpory, kterou rodina k dosažení svých cíl pot ebuje. Reflektuje také p ípadné zm ny cíl
a zakázky klienta v pr b hu doby trvání služby.
P íklad
Ze vzpomínek matky hluchoslepého dít te – jak se m nily pot eby a požadavky rodiny
„Zpo átku jsme si nev d li rady se spoustou elementárních v cí p i b žné pé i
o hluchoslepé dít . Nev d li jsme si rady s vybudováním základ komunikace s hluchoslepým
dít tem, s výb rem vhodných pom cek, s úpravou životního prostoru, ob as sami se sebou
a s obavami z v cí p íštích.
Nejd íve jsme pot ebovali hlavn základní informace, odborníky na dané postižení,
psychickou podporu a povzbuzení. Pot ebovali jsme n koho, kdo má zkušenosti s podobn
postiženými d tmi. Pot ebovali jsme informace a odbornou pomoc. Pot ebovali jsme
psychicky podržet, povzbudit a motivovat. Pot ebovali jsme osobní kontakt s rodinami
podobn postižených d tí. Pozd ji potom konkrétní pom cky pro výuku postiženého dít te,
nabídku na využití volného asu, a to jak s postiženým dít tem, tak bez n j…“ (Jarníková,
2006)
Zárukou odbornosti a kvality služeb rané pé e konkrétního poskytovatele mohou být
aktuáln také odborné garance ud lované jednotlivým poskytovatel m Asociací pracovník
v rané pé i. O ud lení takového osv d ení o odbornosti a kvalit služeb m že zažádat
pracovišt rané pé e, které poskytuje ranou pé i v souladu se Standardy rané pé e (viz
Standardy rané pé e, 2002).
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Raná pé e je z velké ásti službou terénní. Minimáln 75 % konzultací se odehrává
v p irozeném prost edí dít te. Konzultace v rodinách jsou základní náplní práce poradc rané
pé e. Ti v ideálním p ípad fungují jako koordináto i služeb rané pé e pro konkrétního
p íjemce služby, konkrétní rodinu. Jejich základním úkolem je poskytovat rodin konzultace
v domácím prost edí, a zajistit a sladit takové služby, které jsou pro rodinu vhodné a ze strany
rodiny žádané. Jsou povinni dodržovat principy rané pé e.
Pr vodce studiem
Ve výkladu, který následuje, se budeme podrobn ji zabývat osobností poradce rané pé e.
Jeho kompetence a profesionalita jsou pro kvalitní poskytování rané pé e klí ové. Jedením
z princip rané pé e je týmová spolupráce r zných odborník . Ukážeme si proto také, jak
vypadá tým rané pé e a jací profesionálové jej tvo í.
Poradce rané pé e
Poradci rané pé e v eské republice jsou dnes vysokoškolsky vzd laní odborníci v oboru
speciální pedagogiky, psychologie, sociální práce a dalších specializací, absolventi
akreditovaného rekvalifika ního kurzu garantovaného Asociací pracovník v rané pé i,
kterým jsou kvalifikováni pro práci v dané oblasti.
Aby poradce rané pé e zvládl pohyb v r zném rodinném prost edí, musí být schopen
naslouchání, respektu, pružnosti v mnoha oblastech, pozorování, v etn pozorování sebe
sama, citlivosti, empatie, podpory, zralého úsudku i konkrétních návrh k ešení situace nebo
nám t pro práci s dít tem. Jeho role je dána aktuální situací v rodin .
Poradce rané pé e je p ipraven naslouchat problém m svých klient , kte í se na n j mohou
obracet nejen b hem konzultace v jejich domácím prost edí, ale také telefonicky. Rodi e
mohou s poradcem konzultovat vývoj svého dít te a zp soby jeho stimulace. Mohou si
vyžádat také konzultaci dalšího lena týmu rané pé e. Mají možnost seznámit se s aktuální
nabídkou kompenza ních a rehabilita ních pom cek i zp soby jejich získávání.
Poradce rodinu informuje o možnostech uplatn ní nárok na sociální pomoc v souvislosti
se zdravotním stavem dít te, zprost edkuje kontakty na další odborná pracovišt nebo
tzv. referen ní rodiny. V p ípad pot eby doprovází rodinu p i návšt vách léka e nebo jiných
institucí. Pomáhá p i výb ru a vyhledání vhodného p edškolního za ízení a podpo í též
adaptaci dít te v novém prost edí p ípadnou kooperací s p íslušnými odborníky.
Úkol – k zamyšlení
Vyjád ení všech požadavk a o ekávání, která se pojí s osobností poradce rané pé e, by
vydalo na mnoho stran textu. Krom respektu k princip m služeb rané pé e a nezbytného
odborného zakotvení, lze uvažovat také o hodnotách obecn lidských. Které z nich pokládáte
v kontextu této profese za kardinální?
Charakter inností pracovník ve službách rané pé e odpovídá aktivitám sociálním,
pedagogickým i psychologickým. Základním cílem je však premisa p ízna ná pro sociální
službu – sociální integrace rodiny.
Pracovníci ve službách rané pé e sm ují k tomuto hlavnímu cíli konkrétními innostmi,
které vedou ke zvyšování kompetencí rodiny, k minimalizaci d sledk postižení dít te na jeho
vývoj i celou rodinu a k podpo e pozitivního prožívání výchovy d tí. To vše prost ednictvím
program podporujících vývoj dít te, rodinu a komunitu.
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Úkol – k zamyšlení
Eliška – p íb h hluchoslepé hol i ky
Eliška se narodila ve 24. týdnu t hotenství. Vážila 630 g a m ila málo p es 20 cm.
Po n kolika týdnech boje léka o její život podstupuje operaci o í, která má zabránit
postupující devastaci sítnice. I p esto je Eliška nevidomá. Pozd ji p ichází zjišt ní, že také
neslyší. Od osmi m síc v ku je Eliška v pé i st ediska rané pé e, které poskytuje služby
rodinám d tí se zrakovým a kombinovaným postižením. (Jarníková, 2006)
Pokuste se zamyslet nad tím, jak se mohl p íb h Elišky a její rodiny vyvíjet dál v kontextu
jejich dalších pot eb a p ípadných cíl rané pé e. Zpracujte daný úkol formou grafického
záznamu, "pavouka", kdy centrem záznamu je Eliška a její rodina. P i zpracování úkolu
uvažujte zejména o následujících oblastech:
• postoje a pocity rodi , Eliš iny pot eby,
• co prožívali Eliš ini rodi e po jejím narození,
• jak se s narozením Elišky vyrovnala širší rodina, prarodi e, sourozenci a jak se jim
zm nil život,
• jak se rodina dozv d la o službách rané pé e,
• jaká byla východiska pro spolupráci rodi a odborník ,
• jaký p ínos a jaké postavení m li Eliš ini rodi e v týmu rané pé e,
• jak mohou Eliš ini rodi e v budoucnosti p sobit na jiné rodi e,
• jak probíhala podpora a provázení rodiny, jací odborníci se na celém procesu rané
pé e podíleli.
Skute né osudy hluchoslepé Elišky a její rodiny m žete sledovat v knize Eliška – p íb h
hluchoslepé hol i ky. Autorkou knihy je Eliš ina maminka. Naleznete zde záznamy o Eliš in
vývoji, úryvky z deník , podrobný popis Eliš ina vývoje po kochleární implantaci i post ehy
pracovník st ediska rané pé e. Eliš ini rodi e po izovali také videozáznamy situací
s Eliškou. Na základ toho vznikl dokument Eliška a její lidé. Knihu i DVD lze získat
v Metodickém centru Spole nosti pro ranou pé i.
Pracovní tým rané pé e
Pracovní tým rané pé e je krom poradc rané pé e tvo en i dalšími odborníky r zných
profesí. Interdisciplinarita je jedním z nejcharakteristi t jších rys ve spolupráci pracovních
tým poskytujících služby rané pé e rodinám d tí se specifickými pot ebami. Pestrost
ve složení týmu rané pé e je jedním z ukazatel kvality celé služby.
Jako ilustrativní p íklad užijeme grafické znázorn ní struktury týmu rané pé e ve St edisku
rané pé e Tamtam pro rodiny d tí se sluchovým a kombinovaným postižením (dále SRP
Tamtam).
P íklad
Tým rané pé e – St edisko rané pé e Tamtam v Olomouci
Tým rané pé e je tvo en interními a externími pracovníky. Každý len týmu m že mít
v ur itém okamžiku, po ur itou dobu, na základ konkrétních pot eb ze strany rodiny svou
d ležitou a nezastupitelnou roli. Nápl jeho innosti je do jisté míry dána typem postižení d tí
v klientských rodinách. (více Šarátková, Rádlová, 2006). Na obrázku je schematicky
znázorn n pracovní tým St ediska rané pé e Tamtam pro rodiny d tí se sluchovým
a kombinovaným postižením Olomouc (Šarátková, Rádlová, Fenclová, Pé ová, 2006)
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Doba, ve které se daný odborník z týmu rané pé e zapojí do procesu rané pé e
p i poskytování služeb konkrétní rodin , bývá velmi individuální. M že to být dáno mnoha
okolnostmi. Samoz ejm podstatnou roli sehrávají pot eby cílové skupiny. Služby st ediska
rané pé e Tamtam jsou ur eny:
• rodinám d tí se sluchovým postižením žijícím ve slyšícím prost edí,
• rodinám slyšících d tí neslyšících rodi ,
• rodinám d tí s kombinovaným postižením.
Pro zájemce
St edisko rané pé e Tamtam poskytuje služby rodinám d tí se sluchovým a kombinovaným
postižením ve v ku do 7 let. Z izovatelem je ob anské sdružení Federace rodi a p átel
sluchov postižených. Podrobné informace o innosti organizací a jejich poslání naleznete na
webových stránkách: www.praha-tamtam.cz, www.frpsp.cz. Povaha terénních a ambulantních
služeb SPR Tamtam, vzd lávacích a spole enských aktivit i kulturn osv tové innosti
pro širší ve ejnost souvisí p edevším se specifiky sluchového postižení d tí raného v ku
a se sv tem sluchového postižení v bec.
Pr vodce studiem
V poslední podkapitole tohoto u ebního textu se zmíníme o problematice sluchového
postižení. D ti se sluchovým postižením a jejich rodiny jsou cílovou skupinou uživatel služeb
rané pé e St ediska rané pé e Tamtam, s nímž jste se výše stru n seznámili. Pro úpln jší
p edstavu o pot ebnosti této služby je d ležité mít alespo rámcové znalosti o problematice
sluchového postižení.
Problematika sluchového postižení
Sluch poskytuje informace, které umož ují rozvoj myšlení a komunikace. Proto také stav
sluchové funkce významn ovliv uje zp sob a kvalitu komunikace dít te s okolím.
49

Sluchové postižení není na první pohled patrné. Jakkoliv jsou d sledky sluchového
postižení ze strany neinformované ve ejnosti podce ovány, sledujeme jeho vliv ve všech
oblastech života dít te a jeho rodiny.
Sluchové postižení bývá asto diagnostikováno pozd ji než jiná postižení. Sluch lze vyšet it
již n kolik dn po narození. Plošný screening sluchu novorozenc však u nás zatím
neprobíhá. Neonatální monitoring sluchu je v podmínkách eské republiky aplikován pouze
v p ípadech nezralých (rizikových) novorozenc . Aktivity vyvíjené s úmyslem zavedení
systémového opat ení – celoplošného screeningu sluchu novorozenc – vychází z osobního
nadšení zainteresovaných odborník neontologických a foniatrických pracoviš .
Je velmi d ležité pe liv prov ovat jakékoliv podez ení rodi stran sluchu jejich dít te.
Z praxe víme, že sluchovou vadu svého dít te nej ast ji odhalí práv oni. V pr m ru se tak
d je okolo jednoho roku v ku dít te. N kdy však i mnohem pozd ji. Jakékoliv podez ení
stran sluchového postižení dít te je t eba vyvrátit nebo potvrdit.
Populace osob se sluchovým postižením je zna n heterogenní a specifika vývoje dít te se
sluchovým postižením se v konkrétním p ípad toho kterého dít te manifestují v úzkém
kontextu situace v jeho sociálním prost edí. Také služby rané pé e rodinám d tí se sluchovým
postižením jsou do jisté míry definovány specifiky sluchového postižení.
Úkol (K1)
Každé dít se sluchovým postižením má jiné výchozí p edpoklady. Nikdo nevymezí jeho
skute né možnosti a schopnosti s p edstihem. Zamyslete se nad tím, co vše vstupuje ve vývoji
dít te se sluchovým postižením „do hry“. Které faktory mají v tomto smyslu význam?
Dít se sluchovým postižením v rodin
Devadesát až devadesát p t procent d tí se sluchovým postižením vyr stá ve „slyšícím
prost edí“, tedy v rodinách se slyšícími rodi i. Odhalení sluchového postižení dít te s sebou
vždy p ináší zvýšenou pot ebu informací ze strany rodiny dít te.
Slyšící rodi e bez p edchozí zkušenosti se sluchovým postižením mají jen velmi nejasnou
p edstavu o možných eventualitách spojených s tímto fenoménem a s životem lidí se
sluchovým postižením v bec. D ležitá je dostupnost informa ních a odborných publikací
a periodik o sv t sluchového postižení. Rodi však musí mít možnost obsah t chto zdroj
konzultovat. Velmi d ležitým momentem se m že stát setkání rodi malého dít te se
sluchovým postižením s dosp lým neslyšícím i konfrontace s rodinami, ve kterých žijí starší
d ti se sluchovým postižením.
Jedním z úst edních témat v život rodiny dít te se sluchovým postižením, je zabezpe ení
funk ní komunikace v rodin . P ekonání komunika ní bariéry a míra úsp chu v této sfé e
vývoje dít te už v jeho raném v ku do zna né míry p edznamenává jeho budoucí úsp chy
vzd lávací a profesní.
Aby v rodin , ve které vyr stá dít se sluchovým postižením, fungovala rodinná pouta
co možná nejp irozen ji a nejlépe, je nezbytné zabezpe it funk ní komunikaci. Stejn jako
všechny d ti raného v ku, tak i dít se sluchovým postižením, musí co nejrychleji pochopit,
co se kolem n j d je. K tomu pot ebuje komunika ní systém, který jej bude co nejmén
zat žovat. Takový komunika ní systém, který mu p inese kýžené informace, pochopení
a p íjemné pocity, v etn pocitu úsp chu. K tomu je t eba využít jiných komunika ních cest
než sluchových. Proto je nutné již velmi brzy za ít s vizuální komunikací. Slyšící rodi e se
mohou za ít u it znakový jazyk a pokusit se jej aktivn aplikovat v komunikaci s dít tem.
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Dnes již víme, že znakový jazyk není p ekážkou rozvoje jazyka mluveného. Naopak je
prost edkem k získání nezbytných znalostí o jazyce jako systému, možnostech jeho využití, je
nástrojem dosahování cíl , vyjád ení zám ru a uspokojování pot eb.
Pro zájemce
Rady a tipy pro výchovu d tí raného v ku se sluchovým postižením, komentované
videosekvence komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími d tmi raného v ku, v etn
vypráv ní maminek o jejich zkušenostech s výchovou malých sluchov postižených d tí,
naleznete na DVD Raná komunikace v neslyšící rodin Praha: Federace rodi a p átel
sluchov postižených, 2007. Základní informace o život a pot ebách neslyšících,
nedoslýchavých, ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem naleznete nap . v
publikacích Ve sv t sluchového postižení. (Praha: St edisko rané pé e Tamtam, 2005. ISBN
80-86792-27-7) a Zkušenosti rodi . Setkání s rodi i sluchov postižených d tí. (Praha:
Federace rodi a p átel sluchov postižených, 1999).
Ve smyslu zajišt ní návaznosti pé e o dít se sluchovým postižením raného v ku sehrává
významnou roli spolupráce s dalšími institucemi zajiš ujícími výchovu a vzd lávání sluchov
postižených. V ideálním p ípad získává rodina p edstavu o náplni innosti t chto institucí
tak, aby do kontaktu s nimi vstupovala p ipravená ke konstruktivnímu dialogu a spolupráci.
To p ináší asové a mnohé další výhody rodin i instituci navazující na služby rané pé e.
Shrnutí
Raná pé e jako obor a služba nabízející poradenství, podporu a pomoc rodinám d tí raného
v ku se zdravotním postižením nebo ohrožením vlivem biologických faktor nebo prost edí je
v našich podmínkách stále ve vývoji. V aktuálním pojetí se jedná o službu sociální prevence
tak, jak ji vymezuje Zákon . 108/ 2006 Sb., o sociálních službách. Raná pé e je z velké ásti
službou terénní. Poskytovateli služeb rané pé e jsou st ediska rané pé e, která jsou jasn
vymezena z hlediska cílové skupiny uživatel služeb, regionu p sobnosti, kapacity a mnoha
dalších.
Je žádoucí, aby rodina s dít tem raného v ku, jehož vývoj je ohrožen zdravotním
postižením nebo nep íznivou sociální situací, získala informace o službách rané pé e co
nejd íve. Také proto je kvalita služeb rané pé e dána také interdisciplinaritou ve spolupráci
pracovních tým v rané pé i. Základním cílem rané pé e je sociální integrace rodiny.
Pojmy k zapamatování
Raná pé e, služby rané pé e, st ediska rané pé e, poradci rané pé e.
Kontrolní otázky:
• Jaké fenomény ovlivnily vývoj služeb rané pé e v našich podmínkách?
• Pro je charakteristickým rysem rané pé e partnerství ve vztahu poskytovatel –
uživatel služeb rané pé e?
• Co je základním cílem rané pé e a jakými innostmi se pracovníci v rané pé i snaží
tohoto cíle dosáhnout?
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Klí
K1: Vliv sluchového postižení na život dít te se projeví v celkovém narušení jeho vývoje.
Narušen je vývoj komunikace, myšlení, proces u ení, sociální vývoj. Komunika ní
bariéra m že postupn p er stat v sociální izolaci. Je t eba si uv domovat, že každé dít
se sluchovým postižením má jiné výchozí p edpoklady pro sv j vývoj – „jiný start“.
Z faktor , které v tomto smyslu sehrávají n jakou roli, lze uvést zejména následující:
•
doba vzniku sluchového postižení,
•
doba odhalení sluchového postižení,
•
velikost sluchové ztráty,
•
p ítomnost dalšího postižení,
•
situace v rodin dít te (krom jiného také p ítomnost slyšících/neslyšících
rodi ),
•
možnosti a zp soby kompenzace snížené sluchové funkce,
•
nabídka služeb rané pé e,
•
zp sob edukace, a další.
Zásadní význam má samoz ejm samotná osobnost dít te se sluchovým postižením.
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Služby osobám se specifickými pot ebami v dosp losti a stá í
Old ich Müller

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete schopni:
• popsat obsah a institucionální zajišt ní služeb speciáln
pedagogické pé e
o handicapované osoby dosp lého a seniorského v ku,
• vysv tlit pr b h poskytování služeb speciáln pedagogické pé e o handicapované osoby
dosp lého a seniorského v ku na konkrétních p íkladech z praxe,
• hodnotit mezioborovou spolupráci ve výše zmín ných službách,
• analyzovat situaci handicapované osoby dosp lého i seniorského v ku – a sice
v kontextu možné institucionální podpory a v kontextu možností specializovaných
prost edk , metod a forem odborné práce s ní.
Pr vodce studiem
V následujícím textu se nejprve obecn seznámíte s vymezením skupiny handicapovaných
osob dosp lého a seniorského v ku. Poté stru n uvedeme základní oblasti speciáln
pedagogické pé e o tyto osoby a navážeme podkapitolou o systému sociálních služeb, které
jsou dosp lým a senior m s handicapem nabízeny a které p edstavují významnou složku jejich
podpory.
Handicapovaná osoba dosp lého a seniorského v ku
Termín osoba dosp lého v ku (a potažmo osoba seniorského v ku) je sám o sob zna n
složitý a mnohovýznamový (lze na n j nahlížet z hlediska filozofického, biologického,
právnického, sociologického, psychologického, pedagogického, antropologického apod.) –
a to i v p ípad , kdy si pro jeho vymezení zvolíme na první pohled nejsnáze „uchopitelné“
v kové hledisko. Je to dáno tím, že také v k lov ka obsahuje dimenze biologické,
psychologické, socio-kulturní aj. a že tyto dimenze zp sobují zna nou variabilitu každého
jedince v rámci daného období.
Obecná andragogika považuje za dosp lého toho, kdo ukon il vzd lávání ve formálním
vzd lávacím systému a sou asn p evzal sociální role charakteristické pro dosp lost. Proto
mimo jiné klasifikuje andragogicky akceptovatelná v ková období (v etn senior )
následujícím zp sobem (Live ka, 1979):
• raný v k dosp losti (mladý dosp lý) – asi od 16–18 do 25–30 let,
• st ední v k dosp losti (zralý dosp lý) – asi od 25–30 do 45–50 let,
• pozdní v k dosp losti (stárnoucí dosp lý, plná zralost dosp lého) – asi od 45–50
do 65–70 let,
• v k starého dosp lého lov ka – mezi 65–70 až 80 lety,
• senium, sta ectví – od 80 let.
Speciáln pedagogická andragogika považuje za dosp lého toho, kdo bu ukon il
vzd lávání ve formálním vzd lávacím systému vymezeném p íslušnými právními normami,
sou asn p evzal sociální role charakteristické pro dosp lost (a byla mu p iznána odpovídající
práva a povinnosti), nebo neukon il vzd lávání ve formálním vzd lávacím systému
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vymezeném p íslušnými právními normami, ale p evzal sociální role charakteristické
pro dosp lost a byla mu p iznána odpovídající práva a povinnosti.
Speciáln pedagogická andragogika (a potažmo gerontagogika) považuje za seniora toho,
kdo z kalendá ního hlediska dosáhl v kové hranice cca 65 a více let, p evzal sociální role,
pot eby, životní styl a zp sob ekonomického zajišt ní charakteristické pro seniory.
P edm tem zájmu tohoto oboru je pak osoba dosp lého i seniorského v ku, jež je
z d vod zdravotního postižení i potíží vyplývajících z významných kulturních i sociáln adapta ních odlišností znevýhodn na ve spole enském život .
Speciáln pedagogická pé e o handicapované osoby dosp lého a seniorského v ku
Spole enské postavení handicapovaných osob dosp lého a seniorského v ku je
ovliv ováno mimo jiné kulturními, legislativními, ekonomickými, organiza ními a dalšími
podmínkami, v nichž žijí. Tyto rovn ž p sobí na systém pé e o n .
Speciáln pedagogická pé e o handicapované osoby dosp lého a seniorského v ku se d je
nap í výchovn -vzd lávací, pracovní a sociální oblastí tzv. komplexní rehabilita ní pé e ( ili
v rámci jakéhosi souhrnu aktivit multidisciplinárního charakteru, zam ených na p edcházení,
zmírn ní i odstran ní nep íznivých spole enských d sledk postižení, potíží atp.).
Má p edevším podobu podpory realizace dalšího rozvoje jejich lidského potenciálu ( ili
souboru dispozic a p edpoklad k výkonu r zných inností) – p i emž v úvahu zde obecn
p ipadají tyto možnosti rozvoje:
• ve výchovn -vzd lávací oblasti – nap . vzd lávací kurzy, individuální dou ování,
zájmové innosti,
• v pracovní oblasti – nap . b žná zam stnání, podporovaná zam stnání, p echodné
pracovní programy, chrán ná zam stnání,
• v sociální oblasti – nap . chrán ná bydlení, podporovaná bydlení, osobní asistence,
komunitní služby, denní centra a atp.
P ehled možností institucionální speciáln pedagogické podpory handicapovaných osob
dosp lého a seniorského v ku
Co se týká konkrétního institucionáln provád ného zajišt ní speciáln pedagogické podpory
handicapovaných osob dosp lého a seniorského v ku, jedná se hlavn o instituce garantující:
• rehabilita ní pé i ve zdravotnictví (jde o ambulance a l žková nemocni ní za ízení
provád jící nap íklad fyzioterapeutické postupy),
• podporu rovnosti p íležitostí na trhu práce a podporu zam stnávání (jde o instituce
zam ené na podporovaná i chrán ná zam stnání, tranzitní programy atp. – nap íklad
ob anská sdružení),
• dostate nou nabídku r zných forem institucionáln vedeného vzd lávání (nap . kurz
a p ednášek organizovaných v oblasti neziskového i státního sektoru, kurz
a p ednášek organizovaných v oblasti terciárního vzd lávání, akademií t etího v ku,
univerzit t etího v ku, speciáln pedagogických intervencí ve školských za ízeních
a za ízeních sociální pé e) a jejich adekvátního obsahu (výzkumy prokazují zájem
nap . o jazyky, po íta e, internet, techniku obecn , historii a literaturu, zdraví a životní
styl, psychologii a sociální oblast – v oblasti speciální pedagogiky je navíc potvrzen
význam tzv. terapeuticko-formativn lad ných inností),
• dostate nou nabídku možností uplat ování zájmových aktivit (frekventovanými jsou
nap . etba, turistika, procházky, jízda na kole, zahrádká ství, k ížovky, ru ní práce –
mnohé z nich nabízejí za ízení specializovaná na zájmovou innost),
• dostate nou nabídku možností spole enského života (tuto mohou nabízet nap íklad
kulturní domy, kluby d chodc , centra pro seniory, denní stacioná e, knihovny,
divadla, kina, spolky),
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rovnost p íležitostí k zapojení do ve ejného života (m že jít o možnost seberealizace
nap . na úrovni místních správních orgán , formou dobrovolnické práce s d tmi) apod.

Exkluzivita systému sociálních služeb eské republiky v pé i o handicapované osoby
dosp lého a seniorského v ku
Velmi významnou je mezi všemi oblastmi nabízejícími institucionální speciáln
pedagogickou podporu handicapovaným osobám dosp lého a seniorského v ku práv oblast
sociálních služeb. Jedná se totiž o pom rn moderní systém s adou potenciálních možností
(v tomto systému je 31 nových typ sociálních služeb, které nebyly doposud uzákon ny –
navíc byla p esunuta možnost nakupovat si tu kterou službu k tzv. uživatel m sociálních
služeb).
Systém sociálních služeb byl nov etablován v rámci existujícího sociálního zabezpe ení
v eské republice podle zákona o sociálních službách . 108/2006 Sb. – v n m pak systém
služeb sociální pé e, služeb sociální prevence a sociálního poradenství.
Služby sociální pé e napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit
jejich fyzickou a psychickou sob sta nost, s cílem umožnit jim zapojení do b žného života
spole nosti, a v p ípadech, kdy toto vylu uje jejich stav, zajistit jim d stojné prost edí
a zacházení.
Mezi služby sociální pé e pat í:
• osobní asistence,
• pe ovatelská služba,
• tís ová pé e,
• pr vodcovské a p ed itatelské služby,
• podpora samostatného bydlení,
• odleh ovací služby,
• centra denních služeb,
• denní stacioná e,
• týdenní stacioná e,
• domovy pro osoby se zdravotním postižením,
• domovy pro seniory,
• domovy se zvláštním režimem,
• chrán né bydlení,
• sociální služby poskytované ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e.
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vylou ení osob, které jsou jím
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, zp sob života vedoucí ke konfliktu se
spole ností, sociáln znevýhod ující prost edí a ohrožení práv a zájm trestnou inností jiné
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k p ekonání jejich nep íznivé
sociální situace a chránit spole nost p ed vznikem a ší ením nežádoucích spole enských jev .
Službami sociální prevence jsou:
• raná pé e,
• telefonická krizová pomoc,
• tlumo nické služby,
• azylové domy,
• domy na p l cesty,
• kontaktní centra,
• krizová pomoc,
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nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež,
noclehárny,
služby následné pé e,
sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi,
sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
sociáln terapeutické dílny,
terapeutické komunity,
terénní programy,
sociální rehabilitace.

P i zmín né podpo e handicapovaných osob dosp lého a seniorského v ku má d ležité
postavení zejména sociální poradenství. Jedná se o innost, která poskytuje pot ebné základní
informace p ispívající k ešení nep íznivé sociální situace i informace a intervence p ispívající
k napl ování individuálních pot eb – a v neposlední ad i sociáln terapeutické innosti
zam ené na obnovení vztah a praktických schopností a dovedností narušených v d sledku
zp sobu života dané osoby (Michalík, 2007).
Mezi za ízení sociálních služeb (jež jsou bu pobytové, ambulantní, nebo terénní) vhodná
pro realizaci speciáln pedagogické ( i speciáln andragogické) pé e o handicapované osoby
dosp lého a seniorského v ku lze za adit: centra denních služeb, denní stacioná e, týdenní
stacioná e, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro
osoby s chronickou duševní nemocí nebo závislostí na návykových látkách, chrán ná bydlení,
azylové domy, domy na p l cesty, za ízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra,
terapeutické komunity, sociální poradny.
Úkol (K1)
Pokuste se písemn formulovat jednotlivé charakteristiky osobnosti pracovníka i poradce
pracujícího s handicapovanými osobami dosp lého i seniorského v ku.
Pr vodce studiem
Zatímco p edchozí podkapitoly byly zam eny spíše teoreticky a obsahovaly i adu pojm ,
následující text nabízí adu p íklad z praxe, které ilustrují konkrétní možné metody a formy
speciáln pedagogické podpory dosp lých a senior s handicapem.
Obsah služeb v pé i o handicapované osoby dosp lého a seniorského, specializované
prost edky, metody a formy odborné práce s t mito osobami
V rámci výše pojmenovaných institucí, ve kterých je provád na speciáln pedagogická
( i speciáln andragogická) podpora handicapovaným osobám dosp lého a seniorského v ku
je obsah p íslušných služeb primárn vytvá en s ohledem na stanovené cíle rozvoje jejich
lidského potenciálu. Tyto cíle samoz ejm mimo jiné závisí na charakteru a stupni p í iny
toho kterého znevýhodn ní.
P íklad
Principy aktivizace senior v denním centru
Aktivizace má vyplývat ze vzájemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Její
sou ástí je stanovení individuálního cíle a plánování. Pot ebujeme, aby se sám klient vyjád il
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k tomu, jak mu poskytovaná aktivizace vyhovuje, jak mu pomáhá a jak by si p ál, aby služba
vypadala dále. V plánování individuální pé e by m l být prostor pro zm nu, pro reakci
na momentální situaci, náladu, p ání klient apod.
Aktivizace by m la být co nejp irozen jší, co nejvíce napodobit b žný zp sob života. Má
uživatel m vracet jejich hodnotu, znalosti a dovednosti, ve kterých byli d íve úsp šní. Není
vhodné, aby klienti mezi sebou sout žili anebo jim dokonce byly kladeny otázky jako p i
zkoušení ve škole. Je neprofesionální, pokud by pracovník, který innost vede, poukazoval na
to, že klient n co neumí i nedokáže anebo aby se sám p ed klienty p edvád l a srovnával se s
nimi.
asto slýcháme, jak se denní centra pro seniory p irovnávají ke "školkám pro d chodce".
Takové ozna ení je degradující a vyplývá z naprostého nepochopení. Škola a školka mají
zcela odlišné cíle, metody i nápl – t mi jsou výchova a vzd lávání, vedení ke kázni, hry za
ú elem p ípravy d tí pro budoucí život, p íprava na budoucí povolání atd.
My své klienty nechceme vychovávat ani káznit, nechceme je ani pou ovat. P i provozování
aktivit se seniory je t eba dbát na to, aby byly d stojnost a sob sta nost v rovnováze, tzn.,
naše snaha o podporu sob sta nosti senior nesmí snižovat jejich d stojnost.
Je nesmírn d ležité poskytovat prostor pro spontánní projevy klient . P epe ovávání
a p ílišná pozornost mohou škodit stejn jako nedostatek pé e. Aktivizace není cílem naší
služby, ale jejím prost edkem. Nesmí být samoú elná, nesmí paradoxn více škodit nežli
prospívat. < http://www.alzheimer.cz > [cit. 2006-11-21].)
Obsah služeb je rovn ž spojen s r znými jejich formami (souvisejícími s uspo ádáním
prost edí i klient atp.), uplat ovanými metodami a metodikami i ucelen jšími programy.
Vylou eno není ani použití dalších prost edk .
Jako významný p íklad prost edk speciáln andragogické pé e o handicapované osoby
dosp lého a seniorského v ku lze uvést tzv. expresivn lad né terapie hojn používané
ve speciální pedagogice. Tyto se dají obecn vymezit jako takové zp soby odborného
a cíleného jednání lov ka s lov kem (speciálního pedagoga s klientem), které sm ují
od odstran ní i zmírn ní nežádoucích potíží doprovázejících n jakou poruchu (n kdy
k odstran ní jejich p í in) k jisté prosp šné zm n (nap íklad v prožívání, chování, fyzickém
výkonu), a jež k tomu využívají ízené exprese (hlavn um lecké exprese).
Cíle expresivních terapií ve speciální pedagogice se dají strukturovat:
• vzhledem k pot ebám klient (nap . odstran ní vnit ních i vn jších frustra ních,
konfliktních, stresujících faktor , uvoln ní, posilování dynamiky osobnosti
i dynamiky skupiny, vytvá ení schopností smysluplné komunikace, navazování
zdravých vztah , správného vhledu do sociálních situací, podporu pozitivního
sebehodnocení, aspirace, zvládání emocí atp.),
• vzhledem k orientaci a schopnostem terapeuta (jedná se o naplánování použití
a zacílení té které metody práce - nap . imaginace v arteterapii),
• s ohledem na zam ení instituce, v níž terapie probíhá (nap . plánování s ohledem
na socioterapeutické zam ení lé ebné komunity).
P íklad
Cíle aktivizace lov ka s demencí
Aktiviza ní techniky nemají za cíl zvrátit stav nemocného – mají p edevším dosáhnout
udržení (p ípadn zdokonalení) jeho dosud zachovaných schopností. Jde nap íklad o:
• posilování kapacity pam ti – vhodné zejména v p ípad asného stadia demence,
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práci s celoživotn zafixovanými pohybovými vzorci – vhodné zejména ve spojení se
známými p edm ty vyskytujícími se v blízkém prost edí,
umožn ní adekvátního vnímání a úsudku – vhodné zejména za pomoci zjednodušení
okolního prost edí a odstran ní matoucích i zavád jících pokyn ,
zásobení dostate ným množstvím senzorických podn t ,
maximáln možné uspokojení individuálních pot eb – nap íklad pot ebu ventilování
negativních emocí formou neverbálního vyjad ování (Zgola, 2003).

U expresivních terapií platí:
• probíhají v ur itém institucionálním prost edí a v ur ité asové struktu e (nap .
v denním i týdenním stacioná i, v nemocnici, v ambulanci, ve více i mén
pravidelných intervalech, dlouhodob i krátkodob atp.),
• odpovídají ur ité orientaci terapeuta (jeho terapeutický p ístup i metody práce by
m ly mít p edem zvolenou a ujasn nou koncepci),
• závisí na v ku, p í inách potíží a symptomech klienta (nap . zdali jde o d ti i dosp lé,
zdali bude nasazena lé ba kauzální, jež odstra uje p í iny, nebo symptomatická, jež
odstra uje i zmír uje doprovodné nevhodné projevy atp.),
• mohou být prvotn zam eny na somatické, nebo na psychické zm ny u klienta
(terapeut m že vycházet nap íklad z báze fyzioterapeutické, psychoterapeutické atp.),
• bývají zacíleny lé iv , ale také preventivn a rehabilita n (to znamená, že m že být
dosahováno nejen prosp šné zm ny, ale sou asn i zmenšováno riziko vzniku
a rozvoje dalších potíží a napomáháno v úprav sm rem k p vodnímu stavu),
• mají ur itou organiza ní formu (nap . individuální, skupinovou, rodinnou, párovou,
komunitní atp.).
P íklad
Zpráva z internetu
Senior m žijícím v domovech d chodc pomáhá reminiscen ní neboli vzpomínková terapie
a tane ní terapie. Pozitivní p sobení obou terapií prokazuje t íletá, dosud neukon ená,
v decká studie Gerontologického centra nazvaná „Depresivní syndrom v domovech
d chodc “. TK to p i zahájení Pražských gerontologických dn ekl jeden z organizátor
této konference Petr Veleta. Reminiscen ní terapie vznikla v Británii, kde obyvatelé za ízení
pro seniory vytvá ejí „krabice vzpomínek“. Velký zájem o ni mají i eské domovy d chodc .
Na konferenci jsou vystaveny dv desítky vzpomínkových kuf ík , které vyrobili senio i
v domov v Byst anech. Obsah kuf ík vypovídá o životní pouti senior . N kte í v n m mají
vzpomínky na d tství, výu ní listy i první výrobky. Seniorky ho asto vylepily fotografiemi
manžela, d tí, vnou at. Aranžují do nich t eba špulky s nit mi, jehelní ky, dopisy, pokojí ky,
které jim p ipomínají domov. Bývalý voják do n j umístil maketu kasáren, vojenskou košili
i utoru. Další d chodce ho vylepil mapou železni ní sít a p edm ty p ipomínajícími ženy,
víno a zp v. Sám sebe ozna il za flamendra, který dostal na frak, a tak na dn kuf íku je
i p ipomínka toho, že šmelina ho nakonec p ivedla do v zení, kde lámal kámen.
Studie, již podpo ilo ministerstvo zdravotnictví, zjiš uje, jak vzpomínky nebo tanec mohou
ovliv ovat život lidí žijících ve stá í mimo rodinu. Vždy po t i m síce jsou obyvatelé
vybraných domov rozd leni do t í skupin. V jedné vyráb jí vzpomínkové kuf íky, ve druhé
tan í a ve t etí ned lají nic. Testy nakonec porovnávají jejich duševní pohodu i pohybové
schopnosti. Tanci se podle Velety v nují nejen senio i, kte í nemají s pohybem problémy, ale
i vozí ká i nebo lidé chodící s h lkou. P i tanci hraje velkou roli psychologie. Tanec dokáže
pozvednout sebev domí senior . "Terapeut je chválí, i když se pohybují malinko a pomalu,
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ekne jim nap íklad 'vy báje n tan íte' a oni si mnohem více v í, za ínají se usmívat,
nacházejí novou motivaci," ekl Veleta. (<http://iporadna.cz> [cit. 2007-11-17])
Analýza situace handicapované osoby dosp lého nebo seniorského v ku
Situace handicapované osoby dosp lého nebo seniorského v ku bývá v tšinou analyzována
v rámci tzv. sociálního poradenství (jako neodd litelné sou ásti systému sociálních služeb).
Jedná se hlavn o základní sociální poradenství (na n hož navazuje odborné poradenství),
které jsou povinni zajistit všichni poskytovatelé sociálních služeb. Toto poradenství má
p edevším poskytnout informace k ešení nep íznivé sociální situace osoby – tedy navrhnout
reálnou institucionální podporu a potažmo adekvátní prost edky, metody a formy odborné
práce (viz nap íklad aktiviza ní i expresivn terapeutické prost edky).
P íklad
P ípad z arteterapeutické praxe
Pan I. Š. nastoupil jako vinárník do jednoho horského hotelu. Toto prost edí zpo átku
zdánliv vyhovovalo jeho naturelu. Byl komunikativní, vnímavý, sugestibilní, lehce navazoval
vztahy s návšt vníky vinárny (zejména se ženami). Taktéž dokázal snadno vyjad ovat velké
emoce a teatráln p edvád l své dovednosti barmana. To v tšina host oce ovala. I vedení
hotelu mohlo být spokojeno. Ale jen krátkodob . Pan I. Š. trp l histrionskou poruchou
osobnosti a za al mít problémy, které vyústily v ukon ení pracovního pom ru.
Pan I. Š. se ocitl na ulici. Našt stí se dostal do pé e za ízení pro krizovou pomoc, jež
ho pozd ji odkázalo do pé e odborník .
Když pozd ji absolvoval ambulantní psychoterapeutickou lé bu (vedenou za ú elem
restrukturaliza ních zm n emotivity, kognitivního stylu a chování), pokra oval v dolé ování
v denním stacioná i, kde se mimo jiné podrobil individuální arteterapii. Ta byla zam ena
na pomoc v lepší orientaci v život a v získávání životní stability. Motivace a pot ebné
dynamiky osobnosti zde bylo dosahováno adou arteterapeutických technik a rovn ž ízenou
imaginací, jež nem la hlubinné ambice.
Pan I. Š. byl p i imaginaci veden k tomu, aby si p edstavoval sám sebe jako páva ( ili tvora
na jedné stran se problematicky vnucujícího, p edvád jícího a vyžadujícího pozornost –
a na stran druhé zdrav vystupujícího, p irozen p itahujícího pozornost a kontaktního).
Pomocí imaginárních obraz tohoto zví ete (tedy specifického setkávání se s vlastní identitou)
a pomocí jeho následného výtvarného zpracování se panu I. Š. dostávalo jisté svobody
p i uchopení nep íjemných situací, do nichž se p edtím asto dostával. Mezi ním a terapeutem
tak docházelo ke sdílení a korekci emocí, ke vzájemné podpo e.
Shrnutí
Text vymezuje skupiny handicapovaných osob dosp lého a seniorského v ku, uvádí
základní oblasti speciáln pedagogické pé e o tyto osoby, prezentuje systém sociálních
služeb, které jim jsou nabízeny, a uvádí n kolik p íklad užití konkrétních metod a forem
speciáln pedagogické podpory osob dosp lého a seniorského v ku v praxi.
Pojmy k zapamatování
Osoba dosp lého a seniorského v ku, speciáln pedagogická pé e a podpora osob
dosp lého a seniorského v ku, systém sociálních služeb eské republiky, Zákon . 108/2006
Sb., o sociálních službách, služby sociální pé e, služby sociální prevence, sociální
poradenství, osobní asistence, pe ovatelská služba, tís ová pé e, pr vodcovské
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a p ed itatelské služby, podpora samostatného bydlení, odleh ovací služby, centra denních
služeb, denní stacioná e, týdenní stacioná e, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chrán né bydlení, sociální služby
poskytované ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e, raná pé e, telefonická krizová
pomoc, tlumo nické služby, azylové domy, domy na p l cesty, kontaktní centra, krizová
pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež, noclehárny,
služby následné pé e, sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, sociáln aktiviza ní
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociáln terapeutické dílny,
terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace.
Kontrolní otázky:
• Kde budete hledat pomoc pro handicapovanou osobu dosp lého a seniorského v ku
a její rodinu?
• Jaké je legislativní zakotvení odborné pé e?
• Jaké jsou cíle a programy odborné pé e?
• Které profese mohou být leny odborného týmu v p ípad poskytování služeb klient m
a jejich rodinám?
Klí
K1: Pracovník i poradce pracující s handicapovanými osobami dosp lého i seniorského
v ku by m l mít mimo jiné následující charakteristiky:
• respekt k hodnotám, které vyznává dosp lá a stará osoba,
• schopnosti vid t a zd raznit pozitivní,
• citlivý p ístup ke klient m,
• schopnosti individuální práce s klientem,
• schopnost citlivé reakce na aktuální situaci,
• schopnost respektovat názor všech len týmu,
• schopnost pozorování i sebepozorování,
• diskrétnost a takt,
• schopnost podpo it role dosp lého a seniorského v ku,
• odborné znalosti,
• smysl pro humor.
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