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Úvod 

Podáváme zprávu o činnosti v roce 2021. Byl to druhý rok pandemie koronaviru, která nás 

ujistila o tom, že prosazovat právo lidí se zdravotním postižením na důstojný život a 

individuální komunitní služby je na místě. A proto JDI dál! 

Terezie Hradilková, předsedkyně JDI 

O JDI  

Jsme spolek organizací profesionálů, odborníků, rodičů a znevýhodněných lidí, 
působících v sociálních službách. Zasazujeme se o to, aby lidé, kteří z důvodu 
zdravotního postižení, věku nebo nepříznivé sociální situace, potřebující pomoc 
druhých lidí a specializované služby, získali podporu a služby v přirozeném prostředí, 
v komunitě.  
 
Dlouhodobá vize JDI 
Nikdo v ČR nežije v ústavním zařízení a žije v komunitě společně s místními. Jako 
hlavní a účinný způsob pomoci lidem se znevýhodněním je přijata a používána 
podpora v přirozeném prostředí a prostřednictvím komunitních sociálních služeb. 
 
Vize 
Směřujeme k systémové společenské změně v oblasti sociálních služeb, ke 
společenské soudržnosti a k vyrovnání příležitostí a lidských práv pro lidi s postižením 
– chceme se aktivně zasazovat o deinstitucionalizaci sociálních služeb. 
 
Priority a Cíle JDI na rok 2021 
Oblast č. 1 Ovlivňovat odbornou i laickou veřejnost pozitivními příklady – 
deinstitucionalizace je reálná 

Oblast č. 2 Posílení kapacit JDI – jako odborné organizace 

Oblast č. 3 Posílení sítě a spolupráce v rámci spolupracujících a sympatizujících 
subjektů 

Oblast č. 4 Komunikace ven srozumitelná pro konkrétní cílové skupiny 
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Výbor JDI 

 
                                        
             
 
 
 

Mgr. Terezie Hradilková 
předsedkyně a členka výboru 

zvolena členy výboru po valné hromadě v květnu 2018 
                                                                                                                                                             
 

 
  
                                                 

                                                 

            

 

 

Mgr. Zuzana Thürlová 

místopředsedkyně a členka výboru 

zvolena valnou hromadou v říjnu 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Mgr. Jakub Barčík 

člen výboru 

zvolen valnou hromadou v říjnu 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Veronika Kvasničková 
členka výboru 

zvolena valnou hromadou v listopadu 2021 
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Koordinátorka aktivit JDI, z. s. 

V roce 2021 byla koordinátorkou aktivit spolku Bc. Lucie Soukupová. 

 

Členové JDI 

V roce 2021 mělo JDI 63 členů: 29 členských organizací a 34 individuálních členů. 
 
Individuální členové 
Aleš Adamec      
Jakub Barčík                                
Karin Bednarzová                                           
Lukáš Bednařík (do 05/2021)                                          
Markéta Blahetková                                        
Alena Brožková                       
Blanka Čáslavová                            
Michal Ďorď (do 11/2021) 
Zuzana Durajová 
Monika Holánková (do 08/2021) 
Martin Holub 
Terezie Hradilková 
Monika Jelínková (do 08/2021) 
Lenka Kaňovská 
Tomáš Komárek 
Petra Konečná 
Karel Kosina 
Břetislav Košťál 
Adam Křístek 
Milena Němcová 
Pavel Novák 
Dana Pivrncová 
Eva Pogodová 
Hana Regnerová                                                                                                                                                          
Radek Rosenberger 
Lucie Rybová 
Jiří Sobek 
Alžběta Stropnická (do 11/2021) 
Dana Syslová 
Markéta Vaculová 
Jakub Vybíral     
Vojtěch Zima 
Martina Zemanová 
Renata Žabová 
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Členské organizace 
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Aktivity JDI v roce 2021 

Interní aktivity (pro členy)   

 
Činnost výrobu: v průběhu celého roku probíhala setkání členů výboru JDI. 
 
● Koordinátorka Lucie Soukupová zajistila novou formu reportů. Členům JDI v nich 
zasílala pravidelné aktuální informace.  
 
● Setkání pracovní skupiny JDI pro oblast komunikace.  
 
● 05/21 Online seminář 90 minut JINAK k tématu podpory lidí se zdravotním 
znevýhodněním při jejich osamostatňování a sociálním začleňování, slyšeli jsme 
dobrou praxi při podpoře lidí se zdravotním znevýhodněním na jejich cestě 
k nezávislému a normálnímu životu.    
 
● 06/21 Online setkání členů JDI na téma představení transformace pobytových 
služeb v krajích a první výsledky projektu Z hnízda.      

 

• 11/21 Otevřený seminář Žít jako ostatní – pobytové služby v ČR v datech, k 
výsledkům šetření o pobytových sociálních službách v ČR. Mgr. Jan Klusáček 
představil na semináři Zprávu o pobytových službách pro lidi s mentálním postižením 
v ČR z projektu Z HNÍZDA "Žít jako ostatní". Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. informovala o 
"Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro lidi s 
mentálním postižením a autismem v ČR" z projektu ROBIN. Seminář předcházel valné 
hromadě. 
 

● 11/21 Valná hromada.  
 
● 12/21 Online seminář k tvorbě indikátoru k čl. 19 Úmluvy o právech lidí s postižením 
ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv. Ombudsman monitoruje 
dodržování závazků ČR plynoucí z Úmluvy. K tomu, aby mohlo být sledování těchto 
závazků objektivní a strukturované, bylo potřeba vytvořit jednotný nástroj, tzv. 
indikátor.  

 
Externí aktivity (pro veřejnost) 
 
● Na začátku roku jsme pokračovali v kampani JDE TO i bez ústavů. 
 
● Předsedkyně JDI se účastnila jednání deseti významných poskytovatelů sociálních 
služeb „P10“ (pravidelné setkání zástupců největších poskytovatelů a organizací s 
představiteli MPSV), na kterém představila vize a činnosti JDI.  
 
● Během roku probíhala jednání s MPSV týkající se:  

 

- situace dětí s postižením, které jsou umístěny v DOZP a žijí tam společně 
s dospělými. JDI zpracovalo návrh na službu DOZP pro děti s postižením a 
směřovala k nim speciální podpora, aby mohly žít mimo ústavní prostředí v 
malých domácnostech.  

- MPSV jsme požádali o poskytnutí podkladů pro analytickou činnost JDI. 
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- nové výzvy na čerpání finančních prostředků z evropských fondů. 
 

● Výbor JDI podpořil svoji členskou organizaci Asistenci o.p.s., v jejím úsilí o prosazení 
5. stupně příspěvku na péči, který by umožnil lidem se znevýhodněním získat takovou 
výši finančních prostředků, která jim zajistí odpovídající rozsah potřebné podpory. 
 
● 02/21 Zaslali jsme vyjádření k návrhům MPSV na rozdělování finančních prostředků 
spolu s Aliancí pro individualizovanou podporu. Finance (nejen) z evropských fondů 
je třeba využívat na posílení a rozšíření sítě terénních, ambulantních a komunitních 
služeb. Tak, aby znevýhodnění spoluobčané měli dostupné a důstojné služby doma a 
v komunitě. Na zpracování pracovali členové skupiny komunikace JDI. 
 
● 02-03/21 Předsedkyně T. Hradilková se opakovaně setkala s prezidentem APSS J. 
Horeckým k vyjasnění stanovisek JDI a APSS v návaznosti na materiál APSS, 
k deinstitucionalizaci, který byl členskými organizacemi JDI kritizován. Po počátečním 
vyjasňování terminologie a pozic, kdy předběžně došlo i k některým shodám, 
prezident APSS J. Horecký jednostranně spolupráci se JDI odmítl.   
 
● Lobbování proti poslanecké novele Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 
V březnu 2021 předložila skupina poslanců návrh novelizace zákona č. 108, který 
obsahoval stejné sporné návrhy, jako předchozí ministerský návrh, proti kterému se 
JDI opakovaně ohrazovalo (slučování „domovů“, sloučení asistence a pečovatelské 
služby, ...). Díky aktivitě JDI a navázání spolupráce s některými poslanci, se podařilo 
návrh zastavit. Členové výboru sledovali připravovanou novelizaci zákona, která byla 
na konci října 2021 zamítnuta Senátem ČR. Děkujeme senátorům, kteří se rozhodli 
tento návrh novely nepodpořit.  
 
● JDI se dlouhodobě zasazuje o zvýšení hranice věku dětí přijímaných do ústavní 
péče, proto jsme přivítali přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí. Novela přinesla několik výrazných změn: zavedení věkové hranice pro 
umisťování dětí do ústavní péče, nebude již možné do dětských domovů pro děti do 
tří let umisťovat děti ze sociálních důvodů...  
Litujeme, že zvýšení hranice pro přijímání dětí do ústavní péče se netýká dětí 
s postižením. 
 
● Pokračujeme v realizaci, spolu s organizací Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, z. s., projektu Z hnízda, ve kterém pracujeme se skupinami aktivních 
rodičů, kteří chtějí pro své děti prosadit komunitní služby, aby je v budoucnu nečekala 
ústavní péče. Projekt je financován nadačním fondem Abakus.  

 
●  09/21 Společně se SPMP vydalo JDI výzkumnou zprávu Žít jako ostatní, zpráva o 
stavu pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením v roce 2021. Zpráva vznikla 
na dosud nejrozsáhlejším šetření svého druhu. Přinesla zásadní zjištění o nabídce 
pobytových služeb v ČR a podmínkách, ve kterých žijí lidé s mentálním postižením. 
Ke zprávě vyšla tisková zpráva.  
 
● Od listopadu má JID zástupce v pracovním týmu pro Integrovaný regionální 
operační program 2021–2027 a máme tak možnost participovat na přípravě a určení 
využití evropských fondů při realizaci IROP 2021–2027.  
Předsedkyně zastupovala JDI mino jiné na těchto akcích: 

https://jdicz.eu/vyzkumna-zprava-zit-jako-ostatni/
https://jdicz.eu/vyzkumna-zprava-zit-jako-ostatni/
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- Fórum sociálních služeb, 1. října, Praha, panelová diskuse „Dobré a špatné 
příklady z praxe při rušení ústavních služeb a role médií v deinstitucionalizaci“. 

- Konference Pro změnu, 11. listopadu, pořádaná Rytmus – od klienta 
k občanovi, z. ú. 

- Konference transformace sociálních služeb, 25. listopadu, Ostrava, Ostravská 
univerzita, Fakulta sociálních studií  

 

Spolupráce 

JDI jako střešní organizace ve svých vyjádřeních a aktivitách je posílena vzájemnou 
spoluprací a růzností členů JDI.  
V rámci aktivit směřujících k naplňování vize JDI a potřebných změn v systému 
sociálních služeb jsme spolupracovali s Aliancí pro individualizovanou podporu, Unií 
pečujících, Platformou pro sociální bydlení, Asociací vzdělavatelů v sociální práci, 
Národní radou pro zdravotně postižené, Kanceláří veřejného ochránce práv... 

Finanční zpráva 

V roce 2021 tvořily hlavní příjmy členské příspěvky a také činnost spolku v rámci 
projektu Z hnízda. Zároveň spolek hospodařil s penězi z roku 2020. 
 

Hospodaření 2021 (v Kč):                  
                                              
Náklady celkem:                                                                  90 813,-Kč       
z toho spotřebované nákupy              9 355,-Kč  
z toho služby                                    81 458,-Kč  
z toho osobní náklady                       0  
                                                 
Výnosy celkem:                                                                236 027,-Kč           
z toho přijaté 
dary                                                                     6 077,-Kč     
z toho přijaté členské příspěvky                                      124 950,-Kč             
Tržby za vlastní výkony a za zboží                                105 000, Kč               
                                                 
Hospodářský výsledek                      145 213,-Kč  
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Jednota pro deinstitucionalizaci JDI, z. s. 
Šlikova 1221/40, Břevnov, 169 00 Praha 6 
Název nejvyššího orgánu: Valná hromada 

Statutární orgán: Terezie Hradilková, předsedkyně spolku 
IČ 07331878 

 
Terezie Hradilková, předsedkyně a členka výboru 

terezie.hradilkova@podporatransformace.cz 
Zuzana Thürlová, místopředsedkyně a členka výboru 

zuzana.thurlova@jurta.cz 
 

JDI na web: jdicz.eu 
JDI na FB: Jde to i bez ústavů 

 

 

mailto:terezie.hradilkova@podporatransformace.cz
mailto:zuzana.thurlova@jurta.cz
http://jdicz.eu/
https://www.facebook.com/jednotaprodeinstitucionalizaci/

