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Anotace

V pííspévku se zablr,óme programy pííprat'y na samostatni Éivot détí/mladistvi'ch

s poruchami chovdní v ínstitucionólní qitchové. Píedmétem uj'zkumného Setiení bylo

zmapovóní nabídlE programù píípra\)) na samostatni àivot, kferé nabízí stótní i nestótní sfera

na území ÒR. Zaiimata nds míra zapojení samotn!'ch zaíízení institucionólní uitchory do

pí ípr avy do s p ív aj íc íc h.

Opíróme se o anallzu weboulch strónek Ewopskych sociólních fondù v Cn, kraií Cn,

zaíízení pro úsfavní s ochrannou uitchovu a nestótních neziskovi,ch organizací, lcteré se

orientují na programy píipravující klienty na samostatny àivol.

Abstract

Paper deal with training programs for independent life of children / adolescenls with

behavioral problems in institutional care. The aim of the survey was to map programs of

preparation for independent living. We were interested in the participation rate of

institutions in preparing adolescents. The main attention was devoted to programs offered by



non-plofrt organizations. we rely on web analytícs European social Fund in the Czech

Republic, Czech regions, institutions of institutional care and non-profit organizations

focused on programs preparing clients for independent life

Vymezeni problematiky

Mezi lety 2008 a 2013 kaZdj rok opoustélo zaiizení pro ústavní a ochrannou vfchovu

v Òeské republice pÍes 900 détí, které po dosaZení dospèlosti odchózeli do samostatného

Zivo1u (úIV, 2013). Mladé lidé odchrízející z insritucionólní qichovy iadíme mezi skupiny

obyvatelstva ohroZené nezaméstnanosti a dalSími spoleóensky neZódoucími jevy, které

s nezaméstnaností souvisí - delikvence, fluktuace, bezdomovectví, prostituce, drogové

zóvislosti atd. (srov. Matou5ek O., Pazlerovó H., Baldovó L. 2008; MPSV ÒR, 2009).

Diouhodobj pobyt v zaiízení institucionólní qfchory zpùsobuje, ùe mladí lidé nej sou

piipraveni na situaci ,,venku" a téZko se orientují v nor,".ich podmínkóch. Mimo zaiízení platí

jinó pravidla a dospívající òlovèk se v nové realitè musí obvykle spolehnout pouze na sebe.

Vètéina zaiízení pro institucionólní vychor.u postródó adekvótní mechanismy pro individuólní

a pÍímou próci s jednotlirrjmi dètmi tak, aby bylo moZné zajistit piípravu na bezproblémové

samosratné fungovóní mladjch dospèlfch ve spoleènosti (srov. SOS Children's Villages

Intemational, 2009; Béhounkovét,L.2017; Spolu détem o'p.s., 2011). Systém péóe o ohroZené

déti v Òeské republice bohuíel zafim stiile nedosahuje úrovné odpovídající vyspéllim

evropskly'm zemím. v dlouhodobèj5ím mèiítku vnímóme, ze od podepsótrí umluvy o pràvech

dítéte nastalo v mnoho pozitivních systémovich zmén, které napomohly k socializaci

a integraci dètí z ústavní vlichovy. Aékoli je podpora a péòe vy55í, stóle je ale na òem

pracovat. stóle aktualnèjsí je potieba rozÈíiení sítè a nabidky sluZeb pro próci s rodinou

a ohroZenjm dítétem, které by vedlo ke sniZovriní poÒtu dètí v zaiízenich institucionrí"lní

vlfchovy.

Yyraznlm pfoblémem systému péèe o ohrozené déti je jeho roztiístènost. Péóí o ohroZené

déti se zabjvó hned pét ministerstev - Ministerstvo próce a sociólních vècí, Ministerstvo

Ékolství, mlldeLe a télovlichovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti

a Ministerstvo vnitra. V jednríní stótní spràvy a samospróvy a v jednriní mezi stótním

a nestótním sektorem je nósledkem toho nevyvazenost a nefovnomémost rozdélení próv

a povinností. Problémy jsou znatelné i v samotné legislativní úpravè, personólnímu zaji5téní

agendy a podílu financovriní ze stàtního rozpoòtu (Béhounkov 6,L.2011)'



Zísadni zmény v systému péÒe o ohroZené déti pÍichízejí v posledních letech. Jednó se

zejména o vlódou schvólenj ,,Nóvrh opatiení k transformaci a sjednocení systému péòe

o ohroZené díté - zakladní principy". Jeho cílem je zména rozloùení lidsklch a materiólních

zdrojù tak, aby pievaZujícím prvkem byla preventivní próce v rodinóch, a nikoli v zaiizenrch

ústavní a ochranné vfchovy (MSPV CR, 2009.1. Pozitivním posunem ovlivùujícím celkovou

zmènu systému by mél blit i zríkon ò. 40Il 2012 Sb., kte4im se mèní zókon è. 359/1999 Sb.,

o sociólnè-pràvní ochrané détí, kteri pÍedstavuje zejména zmény v òinnosti orgrínù sociólnè -

próvní ochrany (napÍ. ryuZívóní metod sociólní próce ói vyhodnocovóní situace dítéte

a rodiny se zaméíením na identifikaci ohroZeného dítète) (zrikon é. 4011 2012 Sb.).

Z aktuéinich vjzkumù \Tplyvó, ze dèti jsou v rómci ÚV a OV piipravovény na vykonóvóní

praktickych òinností v domócnosti, ale kompetence potÍebné pro sebepoznéní, díky nimZ se

mohou déti reàlné zam!íler nad svou budoucností, jsou posilovríny velmi mólo. PÍi srovnóni

v'-Ízkumù v oblasti pfípravy na samostatni Zivot u mladjch dospél1ich odchazejících

z institucionólní vjchovy je znaîeln! rozdil mezi skuteón;imi potiebami mladlfch lidí, kteÍí se

piiprarují na odchod ze systému nalradní péóe, a péóí, kterou jim nabízí stótem garantovani

systém sociólních sluZeb. Jako zósadní problém je nutné vnímat pÍedevSím skuteónost, Ze

mladí lidé Lijicí v zaíizenich nó}radní péóe mnohdy nejsou na odchod do samostatného Zivota

pÍipravovóní systematicky a dlouhodobé (Matou5ek O., Pazlerovó H., Baldovó L., 200&;

Bèhounkovó, L. 2011). Vifsledkem je to, Ze mladí dospélí jsou òasto po zcela nedostateòné

prupravè nuceni odejít do svéta, na néjZ nejsou dostateóné piipraveni. Tyto problémy, se

kten-imi se potfkají, lze shmout do tÍí vétSích oblastí - sociólní nepÍipravenost, ekonomickó

nesamostatnost, chybèjící emocionólní podpora (srov. Stiedisko néhradní rodinné péòe 2008;

Matou5ek O.. Pazlerovó H.. Baldovó L." 2008).

Pracovníci zaÌízení institucionalní qfchovy mají obecné povèdomí o realizaci pÌipravy na

vstup do Zivota v rozmezi jednoho roku pÍed odchodem, to v5ak neodpovídó potíebrím détí

a mladistv..fch a povaZujeme ji tedy za nedostateònou (MatouSek, O., Pazlarovà, H., Baldovó,

L. 2008). Vjsledkem nekoncepònè ÍeÈené nósledné podpory o mladé dospèlé odchózející

ze zaiizeni institucionólní vjchovy jsou velké rozdíly v kvalitè poskltovanlich sluZeb,

r"uznorodó oblastní zastoupení poskytovatelù nósledné podpory (nèkde úplnó absence) a slabà

ói ùàdnà provézanost jednotlivfch sluZeb (Bèhounkov6, L. 20ll). Negativním dùsledkem

nesystémového ukotvení nósledné podpory je statisticky vysoklf poóet mladich dospélfch

vracejících sepo ukonèení naiizené ústavní qy'chovy do nesanovanich rodin ajejich daISí

selhóvóní pii sociiílním zaòleùovóní (Gjuriòovó, J. 2007).



Legislativní podmínky píípravy na samostatn!, iivot/ odchoda ze zaíízení

Òeskó legislativa stanovuje nékolik mrilo mozností, jak pomoci mladfm lidem odchrízejícim
ze zaÍizeni ústavní a ochranné r.yichovy. ve vyhló5ce ó,. 439/2006 sb. je jiz óósteÒnè mysleno
na pÍípravu na samostatn:i ùivot, fakùe v rétmci zaiízeni mohou b1't pro déti ziizeny
samostatné bytové jednotky pro ubytovríní jednotlivjch dètí nebo pro ubltovaní neiqÍse
tÌíòlenné skupiny dètí, které se piiprawjí na odchod ze zaiizení. Do téchto byovlích jednotek

mohou byt umístény dèti starsí 16 let. Kritéria a podmínky pro umístèní stanovuje samotné
zaiízení (ryhló5ka ó. 438/2006 Sb.).

Mlaó.i dospèlj, ktery odchrízí po dosazení zletilosti ze zaiízeni, mó narok na vécnou pomoc
nebo jednorózoqi penéZit1i pffspévek podle jeho skuteòné potÌeby v dobè propousténí a podle
hledisek stanovenjch vnitiním i6dem zaiizení. Dóle se dítèti ve spolupróci s oSpoD
poskytuje poradenskó pomoc se zajistèním bydlení a próce a diíJe je dítèti i po opuiténí
zaiizení poskl,toviína poradenskà pomoc pii Íe5ení tíùiv!,ch Zivotních situací (ziíkon
ó. 109/2002 Sb., o vlfkonu ústa\,'ní nebo ochramé qfchovy ve ikolsklích zaÍízeních).

zíkon o rodiné stanoruj e , ùe za wéitych podmínek múze soud prodlouZit ústavní vlichovu aZ
na jeden rok po dosazení zletilosti (zríkon ò. 9lll99g sb., ziíkona o rodiné). Mladf ólovék po
dosazení vèku 18 let múze zùstat v ústavní vlichové, pokud se i po dosaZení zletilosti
soustavné pÍiprawje na budoucí povoliíní a je nezaopatien!. Mó moZnost uzavÌít smloulu se
zaiizenim na zékladé své zódosti a zaiízeni mu poté poskytuje plné pÍímé zaopatíení nejdéle
do vèku 26 let, a to za podmínek sjednanyfch ve smlouvè. Reditel zaÍízení je povinen mladého
ólovèka o této moZnosti dopiedu informovat. pro takové mladé lidi, kteÌí jsou v zaiizení i po
dosaZení zletilosti z dùvodu pÍípravy na budoucí povolíní, je moZné zajistit samostatné
ubltovóní v prostorich zaYrzeni nebo mimo zaÌízení.

Typy slaíeb ndsledné podpory a péée

PÌi stanovení typú sluzeb nósledné podpory a péée vychéníme ze zíIo'onú vydanfch
Ministerstvem Skolství, mlàdeùe a tèlovlfchory a Ministerstvem próce a sociiilních vécí.
v ziíkoné é. 109/2002 sb., o vlfkonu ústavní vlfchory nebo ochranné vlichory ve skolskfch
zaiizeních a o preventivnè qfchovné péòi ve Skolskfch zaiízentch se setkóvóme s neuròitou
a nepiesnou formulací, kteró uklódó pracovníkúm zaÌízení institucionríJní l'.-ichovy poskJtovat

poradenství mladfm dospèllfm osobóm po opuèténí zaiízení institucionrflní r".fchovy. Není
vsak stanovena forma, obsah ani rozsah této sluZby. zéicon é. 109/2006 Sb., o sociólních



sluZbóch pak stanovuje typy sluZeb nósledné podpory a péÒe pro mladé dospèlé opou5tèjici

zaiízení pro vykon ÚV a OV takto:

Pracovníci odborného poradenství poskJtují mladlim dospéljm informace v oblasti

rodinnlich a mezilidsklfch vztahú, pracovné próvní a majetkovè-próvní problematiky, próvní

ochrany, sociólního zabezpeóeni a bydlení.

Doprovúzení je forma podpory pÍi íeiení praktickfch situací vypllivajících ze samostatného

Livota, napÍ. doprovrízeni na úÍadech, podpora pii ie5ení Zivotních situací (napi.

zprostiedkovéní psychoterapeutické péóe, pomoc pii hledaní zarnéstníni, ubltovóní apod.).

Ubytovdní je sluZba sociólní prevence, kteró mó zabrétrrit sociríInímu rylouèení mladfch

dospèlfch opou5téjících néhradní vlfchovnou péói a pomoci jim piekonat jejich nepÍíznivou

sociólní situaci. Ubl.tovaní je moZné poskytnout podle potieby v domech na pùl cesty,

azylovych domech, centrech sociólní pomoci, intervenóních centrech a ubytovnàch.

Jednotlivé typy zaiízení poskltují ruzné druhy sluZeb.

Píímé zaopatíení je poskytovóno osobóm, které nej sou schopny se obejít bez pomoci jiné

osoby napi. z dúvodù zdravotních (domovy se zvlóStnim reZimem, domovy pro osoby se

zdravotním postizením, chranéné bydleni) a na piechodnou dobu lze toto zaopatieni

posk)4nout téZ osobrím ziwislym na nóvykovych lótkàch Òi du5evnè nemocnfm, kteií mají

z6jem o integraci do béZného Zivota (napÍ. terapeutické komunityxzakon ó. 108i2006 Sb., o

sociólních sluzbóch).

Analjza nabídky programú pÍíprary na samostatnf Éivot u mladfch dospéfch

odchózejících z institucionólní vjchory

Velkó óóst poskytovanlfch sluZeb pro mladé lidi odchítzejici ze systému nríhradní péòe

je v souóasnosti zaji5t'ovana neziskoqfmi organizacemi, které se ve spolupróci se zaiízenimi

pro r".fkon niihradní vly'chovy snaZí nabídnout mladlfm lidem sluZby, které jim napomohou

k úspéSnému vstupu do úspéSného Zivota (srov. Folda, J. 2009). SluZby nabízené primómé

mladfm lidem odchazejícím ze systému néhradní péÒe maji ruznou podobu. Casto se jednó

o sluZby provozované v rrimci projeklù, které jsou dotované z grantovlich programú

a nadaÒních fondù. SluZby òasto formou ,lprogramu na klíò" poskytují neziskové orgarizace

extemè. Mezi nejóastéj 5í formy sluZeb patií provozoviiní poradensklfch sluZeb, vjjezdové

pobltové programy se zóZitkovou a edukaóní sloZkou a proZitkové a edukaòní programy

poÍódané v prosforàch zaÍízení.



V rómci anallfzy jsme se zamèiili na pobl'tové progfamy, které si berou za cíl rozvíjet mladé

lidi pÍipravující se na odchod ze zaiizeni v ruznlich oblastech. Jednó o skupinu témat òi

okruhù, které mají za úkol rozvíjet skupinu dovedností a kompetencí nutnich pro úspésné

zaiazeni do Zivota bèZného dospélého òlovèka. Cílem bylo zjistit, jakó je nabídka programù,

které mají za úkol mladé lidi na samostatni dospèli Zivot mimo zaiízení institucionólní

vlichovy piipravit.

v dùsledku nedostatku informací poskytovanlich stótním sektorem, jsme tedy obrótili nasi

pozomost próvé na pobytové programy, které mimo zaÈizeni poiíÀají próvè neziskové

organizace.

Charakteristika programu píípravy na súmostútni Zivot

Jak jiz bylo íeóeno, òastim jevem je, Ze konkrétní zaÌízení institucionalní vlichovy

spoiupracují s konkrétními neziskovlimi organizacemi, které òerpají peníze z Evropskich

sociólních fondù. Ojedinéló nej sou ani zaÍízeni, ktet6 zaklîdaji neziskovou organizaci a jejím

prostiednictvím ùétdaji o peníze na proglam pro své i vice zaiízeni. castéjsí je, Ze neziskové

organrzace dlouhodobé se zabyvajíci zaóleùovóním vylouóenlch sociólních skupin poÍódaìí

programy, do kteÚch se mùZe piihlósit zaiízení nebo jiz konkrétní mladiství a déti. TÌetím

typem poskytovatele programù piípravy na samostatni Zivot jsou spoleònosti' které se

zabyval ivzdé|àvànímamajízku5enostisprojekty,kterévyuZívají f inancezewopskl ich

fondù. cílovou skupinou programù jsou ve vétsiné pÍípadù adolescenti ve véku 12 let, resp.

15 let ù 18 let. Do programù se mohou píihlósit bud' jednotlivci, nebo celé zaiízeni.

programy mají podobu nékolika vícedenních pob1.tù mimo zaiizeni nebo podobu menÈích

jednodenních a dvoudenních setkóní piímo v prostoràch zaiizeni. Lektorské tymy jsou

slozené velmi Òasto ze speciàiních pedagogù a psychologù, èastó blivó i úòast extemích

odbomíkù na jednotlivó témata (personalisté, odborníci zlJíadu próce, odbornicí v oblasti

financí a próva). Nejóastéji probíhají programy v nékolika frizích formou vícedenních setkóní'

Tabulka obsahuje souhmné pÍehled poótù zaiízení s programem pro pÌechod do samostatného

Zivota v jednotlivfch krajích Òeské republiky a procentuólní zastoupení v kraji.

opét je zíetelné, ze zastoupení nabídky programù v jednotliv'.ich regionech ceské republiky

jsou velmi rùzné.

Nejtépe jsou progamy piíprarry na samostatnÍ Zivot zastoupeny v Libereckém kraji'

Moravskoslezském kaji, Plzeùském kaji, StiedoÒeském kraji a Karlovarském kraji.



S vjjimkou Libereckého kraje, kde progamy cílené piípravy odchodu mladjch dospélfch ze

zaÍízeni IJY a OV intenzivné podporuje kraj svjm gantem, pùsobí ve v5ech jmenovanlfch

krajích nestiítní neziskové organizace, které se zablivají prací se skupinou ohroZenjch dètí.

MùZeme zde vidèt praktickf drlsledek nekoncepéné Íe5ené nósledné podpory o mladé dospélé

odchrízejlcí ze zaiízeni institucionólní úchory - rùznorodó regionólní zastoupení

poskltovatelú nósledné podpory (nékde úplnó absence) a slabó èi ùéún6 províuanosf

iednotliWch sluZeb.

Tab l.: Programy DD,

íkolní rok. 2012/2013

a krajù)



Oblastí ronoje, témdta programù pííprwy na samostatnj, àivot

Cílem programú je ve vétSinè piípadú dlouhodobéjSí piíprava adolescentù do samostatného

ùivofa a dospélosti. Jde piedev5ím o pÍípraw tlfkající se osobního uplatnèní v Zivotních

rolích, profesní nasmèrovóni a pÍíprava na budoucí uplatnèní v zamèstnóní. Vèt5ina programú

se zamèíuje nejÒastéji na nósledující oblasti:

Osobnostní rozvoj

Komunikace

Prúce, zaméstndní, trh próce

Finance, hospodafení s penézi, Jìnanóní gramotnost

Bydlení

Z6nér

V souóasné dobé je v Óeské republice okolo dvou set zaiizeîi pro institucionólní vychovu

a kaZdj rok opou5tí tato zaiizem pies devét stovek mladjch dospél;fch, kteií smèiují do

samostatného ùiyofa a potÍebují na tento nríroón1f Zivotní klok piipravit (ÚIV, 2013). Próvé

programy pÌípravy na samostatni Zivot si berou za cil rozvilet sociiilní kompetence potÍebné

pro dospélého nezóvislého òlovéka.

Velkó òóst poskltovanlfch sluZeb pro mladé lidi odchrizející ze systému nríhradní péóe

je v souóasnosti zaji5t'ovana neziskoqimi organizacemi, které se ve spolupràci se zaiizeními

pro vlikon nríhradní vlichovy snaZí nabídnout mladlim lidem sluZby, které jim napomohou

k úspéSnému vstupu do úspè5ného Zivota. Casto se jednó o sluZby provozované v rórnci

pojektu, které jsou dotované z granto{ch programù a nadaòních fondù, resp. církevními

organizacemi. Cílem programú je ve vét5inè píípadù dlouhodobèj 5í piíprava adolescentù do

samostatného Livota a dospélosti. Jde pìedevSím o pípravu likající se osobního uplatnéní

v Zivotních rolích, profesní nasmérovéní a pÌíprava na budoucí uplatnèní v zamèstnríní.

Vét5ina programú se zamèÍuje nejÒastèji na oblasti osobnostní rozvoj, komuníkace,

zaméstnóní a trh próce, Jinanèní gramotnost, bydlení.

Jako problematické vnímrírne absenci informací o nabídce programù pÍípravy na samostatnlÍ

íivot. ZaÍizeni pravdépodobnè nevnímají potÌebu o této oblasti svého pùsobení dóvat

informace. To múZe naznaiova! ùe pÍipravé na samostatni Zivot není v Íímci institucionólní

vfchovy pÍiklódan takovf vlfznam, jakf by mèl bjt.



Jako rizikové vnímríme také to, Ze sluzbyjsou regionórné vermi nepravidelnè rozlozené, jejich
nabídka není nijak systematicky koordinovanó. Zafímco v nékterlfch krajích je nabídka
relativnè Sirokó, vjinfch oblastechje nabídka omezenó nebo dokonce zódnó.

Cílenou a jasnè vymezenou piípravu na samostatnf Zivot povaZujeme za jednu
z nejdùleZitèjÈích poslíní institucionólní vlichovy a jako klíòovou òinnost, kteró by mèla byt
samozÍejmou souòóstí. ve shodè se souòasnymi trendy povazuje me za nezbllné do procesu
piechodu mladjch dospèlfch do sarnostatného zivota zapojit veskeré mozné sluzby, a to
s pestrou nabídkou metod a témat.
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