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Vážený pane ministře,        V Praze 9.12.2022 

dlouhodobě upozorňujeme na to, že pobytová péče ve velkokapacitních službách je 

nevhodná (což je podloženo i odbornou expertízou) a v rozporu s mezinárodními závazky ČR v 

oblasti naplňování lidských práv. Všechna naše činnost a odbornost je soustředěna na rozvoj 

kvalitních komunitních služeb. Jsme si jisti tím, že jednoho dne bude Česká republika zemí, kde 

budou všechny služby poskytovány v přirozeném prostředí, v domovech lidí, v souladu s jejich 

potřebami. Otázkou však zůstává, kdy se tak stane. Domníváme se, že MPSV jako garant systému 

sociálních služeb by mělo přijmou jasný závazek stanovující postupné kroky transformace systému 

sociálních služeb, tedy rozvoje sítě komunitních sociálních služeb. A to včetně závazného data 

ukončení poskytování služeb ve všech velkokapacitních pobytových službách.  

Jsme připraveni se na plánování a realizaci tohoto procesu podílet a doufáme, že tento úkol bude 

jedním ze zásadních úkolů pro pracovní skupinu, kterou jste slíbil ustavit jako reakci na kauzu zabití 

Doroty Šándorové. 

V předvečer Dne lidských práv a v souvislosti s odhalením týrání a tragických úmrtí lidí s postižením 

ve velkokapacitních ústavních zařízeních, si Vás dovolujeme znovu kontaktovat v souvislosti 

s možností financovat výstavbu a rekonstrukce velkokapacitních ústavů v ČR z Národního plánu 

obnovy. V této věci jsme Vám dne 1. srpna 2022 adresovali otevřený dopis, ve kterém jsme Vás 

žádali o změnu účelu čerpání prostředků ze zmíněné výzvy. Spolu s Jednotou pro 

deinstitucionalizaci a Aliancí pro individualizovanou podporu dopis podepsalo 12 předních 

organizací, které se věnují transformaci sociálních služeb a podpoře lidí s postižením (tj. včetně lidí 

s duševním onemocněním) v běžném prostředí. 

Naše argumenty proti investicím do velkokapacitních ústavních zařízení jsou věcné a doložili jsme 

je právní argumentací, kterou jsme Vám zaslali dne 9. září 2022. Požádali jsme současně 

o stanovisko zodpovědné osoby Evropské komise.  

Velice nás zklamalo, že jste na ně dosud nereagoval Vy ani nikdo z Vámi pověřených zaměstnanců 

MPSV. To nás místo spolupráce staví do role nežádoucí opozice. Přitom si nepřejeme nic jiného 

než být ministerstvu užitečným partnerem a přinášet do složitých diskuzí naši expertizu a dlouholeté 

zkušenosti z transformace sociálních služeb v ČR i v zahraničí.  

Proto Vás žádáme, abyste s námi zasedl k jednacímu stolu.  

S přátelským pozdravem        

za Jednotu pro deinstitucionalizaci, z. s. 

Mgr. Terezie Hradilková, předsedkyně 

M: +420 777 234 030 terezie.hradilkova@podporatransformace.cz 

 

za Alianci pro individualizovanou podporu, z. s. 

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D, výkonná ředitelka 

M:+420 603 874 853, kristyna.mlejnkova@aipp.cz 

 

Rozdělovník:  

Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka 

Odborná náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová  

Zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický  

Ředitel odboru evropských fondů JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. 
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