
ZPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI JEDNOTY PRO DEINSTITUCIONALIZACI JDI V ROCE 2015 

Úvod: Stále mám pocit, že pro deinstitucionalizaci dělám málo, také pro to, aby se dokázaly spojit osoby a organizace 

v účinném tlaku na změny, rozvoj komunitních služeb a rušení ústavních zařízení škodících stále tisícům lidí, kteří v nich 

uvízli a díky současnému systému sociálních služeb z nich nemohou ven. A tak jsem se rozhodla podívat na to, co jsme 

vlastně v loňském roce udělali společně a čeho dosáhli a podělit se o to s vámi: 

I. V první části, kde je souhrn aktivit podle dat, najdete-li obrázek dokumentu, znamená to, že je 

k dispozici dokument, který jsem rozesílala všem členům.  

II. V druhé části najdete výsledky našich aktivit. 

III. Ve třetí části jsou kontakty – členové, FB, mluvčí a jednatelka.   

- - - - - - - - - - - - - 

 

I. Chronologicky aktivity JDI:  

20. března: 8. Setkání JDI v Praze  

30. března: setkání JDI v Brně  

21. dubna: rozeslali jsme dopis „Rizika pro deinstitucionalizaci sociálních služeb v Česku“ (na zpracování 

textu pracovali mluvčí, jednatelka, Hana Solařová z Lumos a připomínkovalo 7 dalších členů). 

  
Hlavním příjemcem byli: M.Marxová-Tominová (MPSV), Jiří Dienstbier (ministr pro lidská práva , rovné 

příležitosti a legislativu), Anna Šabatová (veřejný ochránce práv), Vladimír Špidla (předseda sboru poradců 

premiéra) a evropské instituce.  

22. dubna: konference 2. setkání k transformaci (CPT organizovalo v Havířově), distribuce info o JDI a 

možnosti zapojení se aktivně do transformace sociálních služeb v ČR. 

30. dubna: rozeslán dopis všem signatářům výzvy 5 minut po 12 (JDI) s poděkováním  

 

16. června setkání zástupců JDI s Vladimírem Špidlou. Setkání se uskutečnilo na pozvání V. Špidly jako reakce 

na dopis Rizika pro DI v ČR (Alena Brožková, Terezie Hradilková, Vladimír Špidla, Anežka Polášková). 

 
 červen – připojení se k návrhu - legislativnímu podnětu - Lumosu, týkajícího se dětí v ústavní péči  

8. července: Setkání s ministryní zástupců JDI (T. Hradilková, M. Šveřepa a M. Johnová) s ministryní práce a 

sociálních věcí (Michaela Marksová-Tominová, Radek Suda, Marie Richterová). Záznam ze setkání  

13. července – ustanovující setkání konzultační skupiny pro DI při MPSV ( MPSV: R. Suda, J. Vrbický; JDI: M. 

Šveřepa,  

16. července účast na setkání (posledním) Pracovní skupiny pro přípravu Národní strategie rozvoje sociálních 

služeb na období 2016 – 2020 (TH a MŠ) na MPSV 

16. 7.: 1. Setkání konzultační skupiny pro DI při MPSV 

31. 7.: 2. Setkání konzultační skupiny pro DI při MPSV 

Srpen, říjen, listopad: připomínkování Národní strategie rozvoje sociálních služeb (NSRSS) 

Srpen, září, říjen: připomínkování novely Zákona 108 



11. září: 3. Setkání konzultační skupiny pro DI při MPSV 

29. září.: 4. Setkání konzultační skupiny pro DI při MPSV 

říjen: druhé kolo připomínkování NSRSS a návrhů k novele 

9. říjen.: seminář konzultační skupiny pro DI při MPSV o DI pro pracovníky MPSV k novele Zákona 108/2006 o 

sociálních službách (Milena Johnová, Jindřich Racek) 

22. říjen: vypořádání připomínek k NSRSS s odborem 22 (T. Hradilková za JDI, Pospíšil, Maršíková, Mach, …za 

MPSV) 

27. října: zaslání finálního NSRSS s připomínkami JDI 

 

27. listopadu setkání se zástupci Evropské komise v ČR (EU 2020 fact-finding mission to the czech republic 

25-27 November 2015), za JDI Milan Šveřepa, Barbora Uhlířová. Předání zprávy sestavené dle otázek 

delegace předem zaslaných a zpracovaných podle podnětů a informací členských organizací JDI. 

  

II. Výsledky 

 Sestavená zpráva o situaci a rizicích deinstitucionalizace v ČR, zejména upozornění, že ČR nemá strategii 

sociálního začleňování a deinstitucionalizace na vládní úrovni a že je to jedna z podmínek financování 

sociálních služeb z fondů EU 

 Zveřejnění rizik (Zprávy výše), přímo zodpovědné členy vlády a úřadu vlády ČR a zodpovědných osob 

v Evropské komisi, veřejnost, odborníky  

 Jednání s předsedou poradců premiéra o rizicích DI v ČR – V. Špidla byl informován  

 Jednání s ministryní práce a sociálních věcí o rizicích DI v ČR, - M. Marxová byla informována, ustanovila 

konzultační skupinu pro DI při MPSV s cíli a dosahem na činnost MPSV 

 Předané informace a zkušenosti k DI senátorovi Papouškovi (JDI v Brně) 

 Zapracované pasáže o deinstitucionalizaci v Národní strategii rozvoje sociálních služeb  

 Zpracované podněty a připomínky k novele Zákona o sociálních službách týkající se situace 

deinstitucionalizace a jejího postupu 

 Zájem o spolupráci ze strany MPSV, vzájemná informovanost členů o rizicích i dobré praxi, společné 

projekty členských organizací…    

 

III. Komunikace, kontakty  

Členové JDI (47)  

Organizace (19): Rytmus; CPT, o.p.s; Quip; SPMP; Rytmus; Fokus; Instand; Kolumbus; Jurta;  

Lumos; Asistence o.s.; Liga lidských práv; Rytmus Chrudim; HESTIA; Baobab; Domov pro mne, o.s.; Oblastní 

Charita Vyškov; JINAK, o. p. s.; NRZP ČR;  

Osoby (28):  

Kafková J, Adamec A, Bröcklová, Paleček J (Praha), Pfeiffer J, Rosenberger R, Lejsal M, Soukupová R, 

Macurová M, Brožková A, Klement M, Konečná P, Syslová D, Holub M, Dragomirecká E, Paleček J (Kadaň), 

Jelínková M, Komárek T, Mertlová S, Grygarová H, Doležal L, Němcová M, Vráblová K, Holánková M, Bednařík 

L, Kociánová R, Hlísníkovská Š, Křepelová A.  

V roce 2015 3 setkání v Praze, 2 v Brně. 

 

Kontakty JDI:  



Současní mluvčí: Alena Brožková (nahradila odstoupivšího Radka Rosenbergera od 1. 6. 2015),  

Milena Johnová Quip z.ú.,  milena.johnova@kvalitavpraxi.cz 

Milan Šveřepa CPT o.p.s. (739 548 444, milan.sverepa@podporatransformace.cz ) 

Jednatelka: Terezie Hradilková CPT o.p.s. (777 234 030, 739548 445, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz) 

Web: v tvorbě, výzva z roku 2013 zde:  http://www.podporatransformace.cz/?page_id=72 

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

Všichni členové byli vyzváni, aby se přihlásili k FB a prostřednictvím něj komunikovali a sdíleli vzájemně své 

postřehy, úspěchy a informace týkající se transformace. 
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