
Valná hromada Jednoty pro DeInstitucionalizaci – JDI 

Datum: 2. 5. 2016   

Místo: Hotel Olšanka 13,00 – 16,00 hod 

Přítomni: Pavla Baxová – Rytmus, Terezie Hradilkova, Milena Johnova – Quip, Camille Latimier – 

SPMP, Jan Paleček, Jan Pfeiffer, Radek Rosenberger, Jaroslava Sýkorová – Instand, Milan Šveřepa  

- CPT, Pavel Novák – Fokus, David Landspersky – Jurta, Erik Čipera – Asistence o. s., Alena 

Brožková, Zuzana Durajová – Liga lidských práv, Jindřich Racek – Lumos, Petra Bartošová – 

Baobab, Monika Jelínková, Tomáš Komárek, Karel Kosina – Charita Vyškov, Kateřina Krčmářová – 

Jinak o.p.s, Šárka Hlisnikovská, Václav Krása - NRZP ČR, Karla Němcová – Společnost pro ranou 

péči, Jana Tomšová, Jan Zahálka, Břetislav Košťál. Po volbě přítomen: Michal Ďorď – Vteřina poté 

I. Informace o aktivitách JDI za rok 2015 - Terezie Hradilková (Příloha )                                  
 

II. Informace o činnosti konzultační skupiny při MPSV pro DI, kde se zabýváme: 

Sestavením Strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2016 – 2025, schválena vládou, ještě 

nezveřejněna  

Nově vyšla výzva IROP: Rozvoj sociálních služeb : (výzvy 29 a 30, vyhlášeny 29.4.)na infrastrukturu pro 

všechny služby, kromě domovů pro seniory. Takže jsou tam i pobytové služby pro lidi s postižením. 

Problém je tento: 

u domovů se zvláštním režimem (nejčastěji využívané pro lidi s duševní nemocí, potížemi se závislostí 

apod.) – zde žádná taková regulace není 

- není nastavena vůbec žádná max. kapacita 

- není stanoveno, že služba má mít formu domácnosti 

U DZR tedy může dojít k rekonstrukci či výstavbě klasických velkokapacitních zařízení, což je v rozporu s 

účelem sociálních služeb (integrace), právy uživatelů i zaměřením ERDF (soc. koheze). 

Podle informací, které nám sdělilo MPSV, je právě o výstavbu velkých zařízení zájem ze strany krajů a 

významných poskytovatelských organizací.I proto byla na poslední chvíli zvýšena max. výše dotace na 

jeden projekt na 60 mil. (původně 40), což umožní postavit až 60lůžkové zařízení. (Milan Šveřepa) 

Zásadní materiál od JDI: co chceme v DI od státu – do konce května předložit D. Pospíšilovi   

Seminář pro kraje 31. 5. pořádá MPSV k transformaci na náš (JDI) popud, budeme tam mít za konzultační 

skupinu JDI vstup v úvodu k čl.19 Úmluvy  (M. Johnová)  

 

III. Volby do orgánů JDI: 

Voleb se účastnilo 26 z 50 členů JDI 

Volební komise: Camille Latimier, Zuzana Durajová 

Na pozici jednatele kandidovali: 

 Terezie Hradilková 

 Jindřich Racek 

Na pozici mluvčích kandidovali:  

 Milena Johnová 

 Alena Brožková 

 Milan Šveřepa 

 Jindřich Racek 

Jednatelem byla zvolena - Terezie Hradilková počtem 21 hlasů 

Mluvčími byli zvoleni – Milena Johnová 25 hlasů, Milan Šveřepa 24 hlasů, Alena Brožková 11 hlasů 



 

IV. Diskuse a návrhy na činnost na další období 

Účastníci pracovali na ve třech skupinách na zadaných čtyřech otázkách: 

a) Určení priorit v jednání s MPSV, MZ, MŠMT a dalšími v oblasti DI 

b) Způsob práce a zviditelnění JDI 

c) Zapojení nových členů zejména uživatelů služeb 

d) Jak dále fungovat - organizace a řízení JDI, financování aktivit. 

Skupiny předložily k jednotlivým otázkám vypracované návrhy: 

a) Určení priorit v jednání s MPSV, MZ, MŠMT a dalšími v oblasti DI 

 Pracovat s dokumentem „VIZE, CÍLE a PRINCIPY JEDNOTY PRO DEINSTITUCIONALIZACI (JDI)“ ,  

jednotlivé části předkládat jako návrhy pro řešení procesu deinstitucionalizace. 

 Proces DI by se měl odehrávat na základě principu subsidiarity a to z co nejvyšším možným zapojením 

klientů a uživatelů služeb. 

 Vyzvat MPSV, aby k vládou přijaté „Národní strategii  rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025“ 

byl vypracován akční plán pro její implementaci ve spolupráci s dalšími resorty MZ, MŠMT /tak jak je 

v dosud nezveřejněné, ale schválené NSRSS uvedeno) 

 Vyzvat MPSV aby k tvorbě akčního plánu byli přizváni zástupci uživatelů služeb, poskytovatelů služeb a 

zastřešujících organizací, jednotlivých krajů. 

 Přijmou stanoviska a začít plnit doporučení UN a jednotlivých výborů relevantních k oblasti DI, Výbor 

pro lidská práva, Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení, Výbor pro 

práva dítěte. 

 Vyzvat jednotlivé resorty k podání moratoria na přijímání klientů do institucí 

 Zrušit v zákoně o sociálních službách kategorii služby Domov se zvláštním režimem, jakožto služby, 

která umožňuje systémově porušovat práva klientů. 

 Zamezit výstavbě, zvyšování kapacity a humanizaci stávajících institucí. 

 

b) Způsob práce JDI – synergie členských organizací, toho, co dělají tím, že to budou dělat pod 

hlavičkou nebo s partnerstvím JDI, zviditelnění JDI  

 Využití principu synergie a toho, že jednotlivci i organizace JDI pro DI pracují dnes a denně: 

 prezentovat JDI na akcích, které pořádají jednotliví členové (akce pro veřejnost, školení atd). Vytvořit seznam 

připravovaných akcí, kde bude možno JDI prezentovat. 

 informovat o výsledcích jednotlivých projektů zaměřených na DI 

 sdílet dobrou praxi v oblasti DI, co se podařilo, kde to funguje, příběhy, kazuistiky. 

 zmiňovat principy a cíle JDI při jednání s jednotlivými poskytovateli služeb a zřizovateli služeb (kraji). 

 zmiňovat DI při výuce studentů. 

 zveřejnit odkaz a členství v JDI na webových stránkách členských organizací.    

 spolupracovat s organizacemi, které se podílejí na reformě psychiatrických služeb a také na změnách v oblasti 

školství. 

 Dostat zástupce JDI do monitorovacích výborů k čerpání Evropských fondů a to zejména investičních. 

 Pracovat s regionálním aspektem, vytvořit regionální skupiny JDI – Brno, Ostrava? Děčín? Scházet se 

regionálně, posilovat se, jednat…    

 Setkávat se pravidelně nad vybranými tématy DI, pracovní setkání minimálně 4 X do roka, střídat se 

v regionech a v organizování  

 Sdílet mezi sebou aktivity ohledně DI , které realizují jednotliví členové JDI. To je práci ve výborech, 

pracovních skupinách, jednání na ministerstvech atd. 

 Napojení na EEG. 



 Dodělat a zprovoznit web JDI, facebook již je – všichni jej nyní musíte přidat do oblíbených či likovat, 

abychom se propojili do sítě jako skupina   

 Připravit logo JDI (návrh zelený panáček ze semaforu), nálepku, logo na webové stránky, FB a placky a 

nápisy na akce… 

 Upozorňovat na mediální kauzy v oblasti DI a dávat k nim vyjádření 

 Osobní setkávání a navzájem si prezentovat svoje organizace a aktivity, výsledky, postupy, dělat 

otevřené semináře a zvát na ně i politiky – lze dobře v regionech, střídat se v návštěvách 

v organizacích, tématech DI… 

 Sbírat příklady dobré praxe, monitorovat a sbírat jak na tom DI je, sbírat příběhy  
 

c) Zapojení nových členů a zejména uživatelů služeb (Přihlásí se noví členové a nevědí, co mohou dělat 

nebo čekají na zapojení, i současní členové pokud nejsou často kontaktováni nebo pozváni na akci přestanou být 

aktivní)  

 Podpora “členů JDI” aby v rámci svých organizací více zapojovali klienty do akcí 

 Připravit materiály a propagační materiály, které by byly pro nové členy zejména ze strany uživatelů 

služeb zajímavé.  

 Vytipovat konkrétní osoby, které mají zkušenost s DI (byli, žili v ústavu, …) a vytipovat příležitosti na 

akcích, kde je možné klienty zapojit, když jdou členové JDI na jednání, měli by mít s sebou někoho, kdo 

má zkušenost 

 Připravit nabídku – co může členství ve JDI organizaci a jednotlivcům přinést, co kdo může dělat pro DI 

a šíření, pro JDI a její posílení  

 Dát dohromady základní materiály – balíček  

 Pokud budou uživatelé účastni jednání, průběh jednání tomu přizpůsobit 

 Hledat příležitosti (happening) -  nábor klientů (proaktivně se ptát např. vyzvat k spolupráci skupinu 

TAP-TAP.  
 

d) Jak dále fungovat - organizace a řízení JDI, financování aktivit (Agenda s počtem členů a úkoly k řešení 

narůstá, Tereza jako jednatelka na to již nestačí, v současné době to dělá dobrovolnicky)  

 Profesionalizovat koordinaci JDI. Zvážit, zda má být právní subjekt nebo nositelem profesionalizace 

(řízení a koordinace aktivit členů a vedení) bude jiný subjekt (CPT? Střídání různých členských 

organizací) 

 Zvážit možnost zajištění financování z členských příspěvků – buď pravidelně, nebo co kdo může dát 

nebo sbírkou na konkrétní věc, respektive činnost  

 Nyní je nejaktuálnější zaplatit administrativní sílu  

 Vytvořit plán činnosti- strategický plán 

 Fungování regionálně- vytvářet regionální buňky. 

 Každý člen JDI, vytvoří a zašle svoji vizitku, kde představí svoji činnost a seznam realizovaných akcí a 

aktivit. 

 Členové JDI vygenerují případné, klienty, rodiče, opatrovníky, pěstouny, které by zajímala činnost JDI. 
 

V. Vzniklé úkoly: 

1. Uspořádat  1x za 1/4 roku diskuzní setkání – první připravuje Milan Šveřepa - červen 

2. Do  konce května pro MPSV vydiskutovat a předat „požadavky na stát“ ohledně DI 

3. Zpracování výstupů z pracovních skupin (viz výše) do akčního plánu, nechat kolovat a 

připomínkovat 

4. Členové a členské organizace by na svých webových stránkách měli/ mohli zviditelnit, že jsou 

členové JDI 



5. Iniciovat a rozběhnout činnost a vznik dalších lokálních buněk (MSK?, ÚSTÍ nad L?, Brno) 

6. Vytvořit logo JDI 

7. Za JDI 31. 5 se budou mluvčí  účastnit semináře na čerpání EU fondů na transfromaci služeb a 

DI. Vstupní příspěvek na téma čl. 19. (mluvčí dají vědět o akci a získají podněty) 

8. Vytvořit evidenci členů a jejich činnosti, účasti ve výborech vlády, monitorovacích a pod, co 

dělají pro DI, spojení a prokliky na jejich organizace či weby, sdílení materiálů a možností 

systémových ovlivnění -  zvláště těch kdo jsou v různých výborech 

Členové JDI, kteří přislíbili pomoc při sestavování dokumentů a dalších úkolů aktuálně jednatelce:  

 Jindřich Racek 

 Šárka Hlisnikovská 

 Jana Tomšová 

 Honza Paleček 

 Michal Ďorď 

 Jan Pfeiffer 

 Zuzana Durajová 

 Jan Zahálka 

Připomínka k jednání:  

- příště dát více času na diskuzi, většina lidí odjela před diskusí, pořádat diskuse na setkáních a seminářích, v 

regionech 

- příště nezapomenout na zápis, informační příspěvky dát k zápisu v písemné formě  

- nominace a kandidatury oznamovat dříve 

Zápis zpracovali Jan Pfeiffer, Jindřich Racek a Terezie Hradilková  

V Praze 3. a 12. 5. 2016 

 

Příloha: seznam členů a kontaktních osob členských organizací ke  2. 5. 2016:  



 

 


