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Komunitní sociální služba

• Komunitní sociální služba se vyznačuje tím, že je poskytována 
důsledně individuálně podle potřeb, přání a aspirací každého z 
uživatelů a každým svým prvkem přispívá ke společenskému 
začlenění: pomáhá uživatelům žít v komunitě běžným způsobem 
života s právy a povinnostmi, které má každý člověk.



INSTITUCIONALIZACE

• Institucionalizace - stav či „proces, v němž se souhrn ústavních
pravidel a očekávaných či akceptovatelných vzorců chování stáva ́ pro 
chod služby důležitější než orientace na individuální potřeby
jednotlivců, které by měla sociální služba naplňovat. Ústavní režim
vytváří na klienty přímo či nepřímo tlak, aby se jejich potřeby
podřizovaly potřebám ústavního řádu. Klienti pak nemají dostatečnou
možnost rozhodovat o svých životech a ovlivňovat rozhodnutí, ktera ́ 
se jich týkají.“2 

Manuál transformace ústavu ̊ (Ministerstvo práce a sociálních věcí; 2013, s. 46) 



Společné znaky sociální služby komunitního
charakteru 
Cíle sociální služby komunitního charakteru

• Uživatel žije ve svém přirozeném prostředí. 

• Uživatel navazuje a udržuje běžné společenské vztahy a zastává běžné 

společenské role. 

• Služba podporuje udržování a rozvoj schopností, dovedností a odpovědnosti

uživatele vedouci ́ k jeho samostatnosti. 

• Uživatel využívá běžné zdroje v komunitě, není závisly ́ na dané sociální 

službe ̌ ani na jiných sociálních službách, ale je mu umožněno jejich využívání. 

• Služba podporuje uživatele v jeho rozhodování a usiluje o realizaci aktivit a 

životního stylu dle jeho rozhodnutí. 

• Služba podporuje uživatele individuálně. 



AKS – odborná společnost  

• Srovnání stanov a definic ostatních odborných společností (PS ČLS JEP, 
atd.) – účel spolku a jeho činnost se dle stanov neliší

• AKS sdružuje organizace, poskytující služby v oblasti „mental health-
duševní zdraví“, což je v civilizovaném světě běžný obor vyučovaný na 
univerzitách. V oblasti komunitních služeb sdružujeme sociální 
pracovníky, pracovníky v sociálních službách, psychology, zdravotní 
sestry, peer konzultanty, lékaře, sociální pedagogy, atd., kteří se 
angažují specificky v oblasti duševního zdraví – proto jim může 
odborná společnost - AKS pomoci s informovaností, vzděláváním, 
udržením etických a odborných norem.



MALÝ PRŮVODCE REFORMOU
Vydán v r. 2017             
Zdůvodňoval:
Proč reforma
Jaký systém péče chceme
Jaké změny  v systému péče mají 
nastat

PROČ REFORMA?
Stávající péče je poskytována v zastaralých 
psychiatrických nemocnicích
Model nezajišťoval dostatečnou podporu 
lidí s DO  
Nezajišťoval ani naplňování práv lidí s DO



Asociace komunitních služeb v oblasti péče o 
duševní zdraví (AKS)
• Reforma nezačala až tvorbou strategie v r.2013 ani realizací projektů 

financovaných z fondů EU v r.2017

• Začala přechodem prvních odborníků z velkých ústavů (PL/PN) a 
založením prvních komunitních služeb pro lidi s DO – Fokus Praha, 
Ledovec Plzeň, Práh Brno, Mens Sana Ostrava….atd.

• AKS vznikla před 22 lety  a v současnosti ji tvoří 46 členských 
organizací





Komunitní služby –služby poskytované v 
přirozeném prostředí
• Služby na zdravotně-sociálním pomezí 

• Centra duševního zdraví

• Terénní týmy

• Týmy na podporu vzdělání, bydlení, zaměstnání

• Vzdělávání RZS, policie,  pracovníků zdravotnických zařízení, 
praktických lékařů, 

vzdělávání studentů středních a vysokých škol, úředníků 

městských i krajských institucí



AKS sdružuje organizace, které 30 let v realitě prosazují  a de facto 
realizují reformu ( od ústavní ke komunitní péči). Bez sítě komunitních 
týmu byly nebyly CDZ a v zásadě žádné z podstatných částí stávající 
reformy. 

Pracovníci komunitních služeb byly  ( a jsou) zapojeni do všech projektů 

(od r.2017 -2022), z toho mnozí z nich v řídících orgánech reformy  i  

jako odborní garanti projektů realizovaných MZČR



Z pohledu komunitních služeb

• Akční plán pro duševní zdraví navázal na Strategii reformy
psychiatrie, řadu prázdných míst strategie doplňuje konkrétními
kroky na 10 let, nicméně také neposkytuje jasnou vizi - plnou
transformaci psychiatrických léčeben/nemocnic

• AKS předložila SWOT analýzu reformy.

• AKS předložila návrh systému projektových záměrů na období
do r.2027 (vycházející ze SWOT analýzy, které se liší od projektů
původně předkládaných MZ a NUDZ)

• SWOT analýza byla představena na Odborné radě MZ, byl s ní
seznámen bývalý ministr MZ a byla zveřejněna.



Jako přínosné vidí AKS:

• Došlo ke změně Reformy psychiatrie na Reformu péče o duševní zdraví

• Vznikla Rady vlády pro duševní zdraví / zastoupení všech aktérů

• Schválení NAPDZ

• Vznik 30 CDZ    / a cca 8 „nových služeb“

• “Přiznání“ akutních lůžek  v PN / změna financování ze strany zdrav. 
pojišťoven

• Rozvoj komunitních služeb 

• Zavedení multidisciplinárního přístupu

• Spolupráce PN s komunitními službami při přechodu ODO

do komunity



Jako problematické vidí AKS

• Nikdo neví, kdo reformu řídí  (vyplynulo ze SWOT analýzy)

( Oddělení na MZ řeší naplnění indikátorů projektů )

• Nebyla zrušena ani jedna PN  / Transformační plány PN nemají charakter 
transformačních plánů, jsou to interní nezávazné dokumenty 

• V reálu bylo zrušeno 467 lůžek následné péče / zrušená lůžka následné 
péče jsou často nahrazena lůžky akutními uvnitř PN, namísto budování 
služby v terénu nebo lůžek v obecných nemocnicích (ministr zdravotnictví 
mluví o 3miliardách pro reformu)

• Došlo pouze k částečné změně myšlení pracovníků zdravotních služeb (PN)

• Došlo k rozvoji komunitních služeb / není však systémové ošetřeno jejich 
financování



Z pohledu komunitních služeb je Reforma péče o 
duševní zdraví na svém začátku. 
Pokud má pokračovat je potřeba dále pracovat:

• na vytvoření jasného a transparentního řízení Reformy založeného na hodnotách

• na zajištění stabilního a kontinuálního financování již existujících nových služeb, 
ale i vytvoření finančních zdrojů na realizaci dalších nových služeb dle Národního 
akčního plánu pro duševní zdraví.

• Na transformaci psychiatrických nemocnic  a domovů se zvláštních režimem

• na změně postojů v oblasti respektování a prosazování lidských práv ve všech 
formách nabízené podpory a péče a to jak v sociální tak i zdravotní oblasti,

• na podpoře  rozvoje služeb pro děti a mládež ( terénní týmy, SAS, SR)

• na novelizaci legislativního ukotvení center duševního zdraví tak, aby odpovídalo 
existující praxi a umožňovalo vznik nových center.    

• vzniku sítě krizových služeb

• Zapojení lidí se zkušeností s DO do všech typů řízení ( nikoli o nich bez nich),  + 
zapojení rodinných příslušníků





AKTUÁLNÍ SITUACE

• Rada vlády pro duševní zdraví – není zrušena, není ani svolávána

• Odborná rada MZČR a Výkonný výbor (souvisí s projekty) budou funkční do 
konce roku 2022

• NAPDZ – není prioritizován ( Nejsou stanoveny priority)

• Projektové záměry pro financování z EU – neobsahují pokračování 
transformace PN ( NAPDZ  do r.2030 – 4000 lůžek, tj. 500 lůžek /za rok)

• Ministr zdravotnictví MUDr. Válek pověřil zodpovědností za reformu 
prof.MUDr. Tomáše Kašpárka.  (Ten si vytváří 5-6 členný poradní orgán). 

• CDZ + nové služby , sociální části budou v r.2022 nesystémově financovány 
z dotace MZČR pro kraje / rok 2023 se řeší



• Projektové záměry ( předkládané NUDZ a MZ ) nejsou zásadně 
korigovány  a značné finanční prostředky určené na pokračování 
reformy budou využity na krytí provozu NUDZ.

• Není vůle financovat zdravotnické pracovníky uvnitř terénních týmů –
jako zárodků dalších CDZ.  (Příklad dobré praxe –MSK –projekt).

• Jediná cesta ( která je „ na stole“) je motivovat ambulantní psychiatry, 
aby si vytvořili rozšířené ambulance, přijali do nich psychiatrické 
sestry a spolupracovali se sociálními službami



AKS

Je součástí  

• Rady vlády pro duševní zdraví

• Odborné rady MZ

• Výkonného výboru MZ / pracovních skupin pro krizovou péči

• Poradního orgánu ministra MPSV 

• Poradního orgánu prof. T. Kašpárka ( bude)

Účastní se výběrových řízení na ředitele PN

Má alespoň malou šanci se k tématům týkající se duševního zdraví 
vyjadřovat. 



Teď a tady….

• Nelze čekat 5 a více let až dostudují psychiatři, zejména dětští. 

• Dětské duševní zdraví, seniorské duševní zdraví….nepočká

KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA!

• CO LZE

• Spolupracovat napříč službami – nejen sociálními, Síťovat, Předávat, 
Pomáhat si  napříč službami ( být méně konkurencí a více partnerští), 
poznávat se, stážovat, domlouvat se

• Vzdělávat policii, RZS , praktické lékaře, úředníky, pracovníky SAS / 
spolupracovat s nimi

• Vysvětlovat donátorům , MPSV, MZ, krajům , městům ( nevzdávat to)



Seminář – dětské duševní zdraví (duben 2022)



MSK

• Podporuje oblast duševního zdraví  - projekty Podpora duše I, II
(workshopy, vzdělávání)

• Podporuje rozvoj terénních týmů a financuje zapojení zdravotnických 
pracovníků v týmech

• Projekt SDK – supervizní a koučovací pro vedoucí pracovníky služeb pro lidi 
s DO

• Je zde mnoho kvalitních  poskytovatelů služeb pro ODO (Mens Sana, 
Spirála, Fokus Opava, Anima Opava, Trigon, Slezská diakonie )



ZBLÁZNIT SE MŮŽE KAŽDÝ….

• Bez rozdílu vzdělání , zkušeností, věku, inteligence, povolání

• Téměř každý se ve svém okolí s duševním onemocnění potká



Zbláznit, se může každý…

• AKS je připravena spolupracovat  s každým, komu záleží na změně 
poskytování služeb pro lidi s DO  a nést část zodpovědnosti za 
naplňování NAPDZ

• AKS je připravena podílet se na vzniku dalších Center duševního zdraví 
a multidisciplinárních týmů pro děti a mladé lidi, sdílet zkušenosti a 
dobrou praxi napříč komunitními službami.



ASOCIACE KOMUNITNÍCH SLUŽEB V OBLASTI 
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

• DĚKUJI ZA POZORNOST!                   

• „Kde je vůle, tam je cesta“.

• www.askos.cz

http://www.askos.cz/

