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Vítáme, že Praha se konečně přihlásila k rozvoji komunitních služeb pro občany hlavního města na 

jeho území, koordinaci péče o potřebné v místě jejich bydliště a že se chce zasadit o změny v systému 

sociálních služeb v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb i mezinárodní Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením. Pro občany Prahy s postižením či jiným znevýhodněním se 

tak otvírá naděje žít důstojný život v komunitě se svými blízkými: 

„… Potřebným lidem zlepšíme dostupnost kvalitních terénních služeb, jako jsou osobní asistence nebo 

pečovatelská služba, i ambulantních center služeb. Podpoříme rozvoj komunitních zařízení, kde najdou 

útočiště lidé se zvláštními potřebami, například s Alzheimerovou chorobou nebo autismem. 

Podpoříme síť center duševního zdraví tak, aby byly jejich služby lépe dostupné pro lidi s duševním 

onemocněním. Založíme fond, ze kterého bude možné hradit sociální služby pro lidi s těžkým 

postižením“.1 

Praha jako město i kraj je nebývale pozadu oproti jiným krajům v rozvoji komunitních služeb.  

Víme, že hl. město Praha má většinu pobytových sociálních služeb ústavního typu, a to daleko mimo 

území města, Praze chybí kapacity sociálních služeb komunitního typu – terénní, ambulantní a 

podpory samostatného bydlení, odlehčovací služby… 

Hlavní město Praha se neúčastnilo velkého projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb 

2009–2013)2, kdy proběhly zatím nejrozsáhlejší přípravy a započetí transformačního procesu 

(účastnilo se jej 32 pobytových zařízení ústavního typu z 13 krajů) a vzdělávání sociálních pracovníků 

– a to jak pracovníků v přímé péči, tak i vedoucích pracovníků v řízení změn pobytového zařízení 

ústavního typu v komunitní služby. Projekt odstartoval řízené změny v některých krajích – Zlínský, 

Pardubický, Královéhradecký…, kde probíhají změny velkokapacitních zařízení ústavního typu pro 

znevýhodněné děti nebo lidi s postižením a rozvíjí se síť místních, komunitních služeb. 

Víme, že: „… Znevýhodněným lidem (lidé s postižením, psychiatrickým onemocněním, sociálně 

ohrožené děti a děti s postižením, senioři) je v ČR stále nabízena převážně ústavní péče – tedy pobyt 

v ústavech, tj. ve velkokapacitních zařízeních, často v odlehlých místech mimo komunity, v starých 

zámcích, klášterech na okraji republiky, kde žijí desetiletí, často převážnou část života, kde jim chybí: 

• Soukromí 

• Důstojnost 

• Společnost 

• Rodina 

• Vzdělání 

• Práce 

• Možnost uplatnit základní lidská práva.3 

 

 

                                                           
1 https://www.prahasobe.cz/program/#zdravotnictvi-a-pomoc-potrebnym 
2 http://www.trass.cz/index.php/projekty-mpsv/ 
3Zpráva JDI, z. s. o lidech žijících v ČR v pobytových zařízeních http://jdicz.eu/wp-content/uploads/jdi_70vyroci.pdf 
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Za JDI, organizaci sdružující organizace, odborníky, uživatele a pečující osoby, nabízíme: 

své zkušenosti, know-how i kapacity na podporu aktivit vedoucí ke změně péče směrem od ústavních 

ke komunitním službám a tím i k realizace programového prohlášení současné koalice.   

Máme dlouholeté zkušenosti z praxe zavádění, rozvoje komunitních služeb a s transformací 

pobytových zařízení ústavního typu, naše organizace a experti disponují vzdělávacími programy a 

znalostmi v oblasti současného evropského pojetí důstojné a profesionální podpory znevýhodněných 

lidí v jejich komunitě, koordinací péče a kombinace formální a neformální podpory, bezbariérového 

prostředí apod… 

V současné době jsme členem meziresortní skupiny MPSV pro tvorbu Akčního plánu 

deinstitucionalizace v ČR a jednáme s MPSV o těchto naléhavých problémech, které bychom rádi 

projednali i s vedením MHMP:  

1. Děti s postižením žijící v DOZP společně s dospělými a/nebo v zařízeních mimo region Prahy.   

2. Ustálení a zavedení obsahu pojmu „komunitní služba, sociální služba komunitního typu“ (k 

rozlišení od nevyhovující a přežité formy „ústavní služby, zařízení ústavního typu“. 

3. Přechod od systému stojícího na ústavních zařízení k systému sítě komunitních služeb. 

4. Aby senioři nebyli vyjímáni jako cílová skupina z deinstitucionalizace, služby pro seniory se 

stávají velkým byznysem (senioři jako největší cílová skupina sociálních služeb ohrožená 

chudobou, ztrátou bydlení a vztahů). 

5. Posílení koordinace sociálních služeb a podpor pro lidi využívající komunitní služby. 

6. Zajištění odlehčovacích služeb a jejich směrování na pečující osoby. 

K potřebným změnám v zacílení služeb v Hl. m. Praze navrhujeme aktuálně tato opatření:  

• Alokaci prostředků z rozpočtu HMP na posílení terénních služeb v rámci střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb 

• Vyčlenění dodatečných prostředků z rozpočtu HMP na posílení terénních služeb 

• Zlepšení finančních a pracovních podmínek pro pracovníky v soc. službách a sociální 

pracovníky mj. i začleněním pracovníků aktivních v sociálních službách do konceptu rozvoje. 

dostupného bydlení do pracovníky ve veřejných službách (stejně tak jako učitele, hasiče atd.). 

• Zjištění situace lidí v pobytových zařízeních ústavního typu zřizovaných Hl. m. Prahou. 

Jsme připraveni na konkrétní spolupráci.  

S pozdravem  

za JDI, z. s. 

Mgr. Terezie Hradilková, předsedkyně 

terezie.hradilkova@podporatransformace.cz 

Jindřich Racek a  

Vojtěch Zíma, členové výboru  

http://jdicz.eu/ 

https://www.facebook.com/5minutpo12/ 
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