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Anotace
Vpííspévku se zablr,óme programy pííprat'y na samostatni Éivot détí/mladistvi'ch
s poruchami chovdní v ínstitucionólní qitchové. Píedmétem uj'zkumného Setiení bylo
zmapovónínabídlEprogramùpíípra\)) na samostatniàivot, kferénabízístótní i nestótnísfera
na území ÒR. Zaiimata nds míra zapojení samotn!'chzaíízení institucionólní uitchory do
pí ípravy dosp ívaj ících.
Opíróme se o anallzu weboulch strónek Ewopskych sociólníchfondù v Cn, kraií Cn,
zaíízení pro úsfavní s ochrannou uitchovu a nestótníchneziskovi,chorganizací, lcteré se
orientují naprogramypíipravující klienty na samostatnyàivol.

Abstract
Paper deal with training programs for independentlife of children / adolescenlswith
behavioralproblems in institutional care. The aim of the survey was to map programs of
preparation for independentliving. We were interested in the participation rate of
institutionsin preparing adolescents.Themain attentionwas devotedto programs offeredby

non-plofrt organizations.we rely on web analytícsEuropeansocial Fund in the Czech
Republic,Czechregions, institutionsof institutionalcare and non-profit organizations
focusedonprogramspreparing clientsfor independentlife

Vymezeniproblematiky
Mezi lety 2008 a 2013 kaZdj rok opoustélozaiizení pro ústavnía ochrannouvfchovu
v ÒeskérepublicepÍes 900 détí, které po dosaZenídospèlostiodchózelido samostatného
z insritucionólníqichovy iadíme mezi skupiny
Zivo1u(úIV, 2013).Mladé lidé odchrízející
a dalSími spoleóenskyneZódoucímijevy, které
obyvatelstvaohroZenénezaméstnanosti
souvisí - delikvence,fluktuace, bezdomovectví,prostituce,drogové
s nezaméstnaností
zóvislostiatd. (srov. Matou5ekO., PazlerovóH., Baldovó L. 2008; MPSV ÒR, 2009).
Diouhodobj pobyt v zaiízení institucionólníqfchory zpùsobuje,ùe mladí lidé nejsou
podmínkóch.Mimo zaiízeníplatí
piipravenina situaci,,venku"a téZkoseorientujív nor,".ich
jinó pravidlaa dospívajícíòlovèkse v novérealitèmusí obvyklespolehnoutpouzena sebe.
pro individuólní
vychor.upostródóadekvótnímechanismy
Vètéinazaiízenípro institucionólní
a pÍímoupróci s jednotlirrjmi dètmitak, aby bylo moZnézajistitpiípravuna bezproblémové
fungovónímladjch dospèlfchve spoleènosti(srov. SOS Children'sVillages
samosratné
Spoludétemo'p.s.,2011).Systémpéóeo ohroZené
2009;Béhounkovét,L.2017;
Intemational,
déti v Òeskérepublice bohuíel zafim stiile nedosahujeúrovné odpovídajícívyspéllim
umluvy o pràvech
mèiítkuvnímóme,ze od podepsótrí
zemím.v dlouhodobèj5ím
evropskly'm
dítéte nastalo v mnoho pozitivních systémovichzmén, které napomohlyk socializaci
a integracidètí z ústavnívlichovy. Aékoli je podporaa péòevy55í, stóleje ale na òem
pracovat.stóle aktualnèjsíje potiebarozÈíienísítè a nabidky sluZebpro próci s rodinou
a ohroZenjm dítétem, které by vedlo ke sniZovrinípoÒtudètí v zaiízenich institucionrí"lní
vlfchovy.
Péóío ohroZené
Yyraznlm pfoblémemsystémupéèeo ohrozenédéti je jeho roztiístènost.
déti se zabjvó hned pét ministerstev- Ministerstvoprócea sociólníchvècí, Ministerstvo
Ékolství, mlldeLe a télovlichovy,Ministerstvozdravotnictví,Ministerstvo spravedlnosti
a Ministerstvo vnitra. V jednríní stótní spràvy a samospróvya v jednriní mezi stótním
a nestótnímsektoremje nósledkemtoho nevyvazenosta nefovnomémostrozdélenípróv
zaji5téní
a povinností.Problémyjsou znatelnéi v samotnélegislativníúpravè,personólnímu
6,L.2011)'
agendya podílufinancovriníze stàtníhorozpoòtu(Béhounkov

Zísadni zményv systémupéÒeo ohroZenédéti pÍichízejí v posledníchletech.Jednóse
zejména o vlódou schvólenj ,,Nóvrh opatiení k transformaci a sjednocenísystému péòe
o ohroZenédíté - zakladníprincipy". Jehocílem je zménarozloùenílidsklch a materiólních
zdrojù tak, aby pievaZujícímprvkem byla preventivníprócev rodinóch,a nikoli v zaiizenrch
Pozitivnímposunemovlivùujícímcelkovou
ústavnía ochrannévfchovy (MSPV CR, 2009.1.
zmènusystémuby mél blit i zríkonò. 40Il 2012Sb.,kte4imse mènízókonè. 359/1999Sb.,
o sociólnè-pràvníochranédétí, kteri pÍedstavujezejménazményv òinnosti orgrínùsociólnèpróvní ochrany (napÍ. ryuZívóní metod sociólní próce ói vyhodnocovóní situace dítéte
dítète)(zrikoné. 40112012Sb.).
a rodinysezaméíením
na identifikaciohroZeného
Z aktuéinichvjzkumù \Tplyvó, ze dèti jsou v rómci ÚV a OV piipravovény na vykonóvóní
potÍebnépro sebepoznéní,
praktickychòinnostív domócnosti,ale kompetence
díky nimZ se
jsou posilovrínyvelmi mólo.PÍi srovnóni
mohoudéti reàlnézam!íler nad svoubudoucností,
v'-Ízkumù v oblasti pfípravy na samostatni Zivot u mladjch dospél1ichodchazejících
z institucionólnívjchovy je znaîeln! rozdil mezi skuteón;imipotiebamimladlfchlidí, kteÍí se
piiprarují na odchodze systémunalradní péóe,a péóí,kteroujim nabízí stótemgarantovani
Ze
systémsociólníchsluZeb.Jako zósadníproblémje nutnévnímat pÍedevSímskuteónost,
Zivota
mladí lidé Lijicí v zaíizenichnó}radnípéóemnohdynejsouna odchoddo samostatného
pÍipravovónísystematickya dlouhodobé(Matou5ekO., PazlerovóH., Baldovó L., 200&;
Bèhounkovó,L. 2011).Vifsledkemje to, Ze mladí dospélíjsou òastopo zcelanedostateòné
piipraveni.Tyto problémy,se
prupravènuceniodejít do svéta,na néjZ nejsoudostateóné
ekonomickó
kten-imisepotfkají, lze shmoutdo tÍí vétSíchoblastí- sociólnínepÍipravenost,
nesamostatnost,
chybèjícíemocionólnípodpora(srov.Stiediskonéhradnírodinnépéòe2008;
Matou5ekO.. PazlerovóH.. BaldovóL." 2008).
PracovnícizaÌízeníinstitucionalníqfchovy mají obecnépovèdomío realizacipÌipravy na
vstup do Zivotav rozmezijednohoroku pÍedodchodem,to v5akneodpovídópotíebrímdétí
ji tedyza nedostateònou
(MatouSek,
O., Pazlarovà,H., Baldovó,
a povaZujeme
a mladistv..fch
ÍeÈenénóslednépodporyo mladé dospèléodchózející
L. 2008). Vjsledkem nekoncepònè
ze zaiizeni institucionólnívjchovy jsou velké rozdíly v kvalitè poskltovanlich sluZeb,
a slabà
poskytovatelù
nóslednépodpory(nèkdeúplnóabsence)
r"uznorodó
oblastnízastoupení
jednotlivfch sluZeb(Bèhounkov6,L. 20ll). Negativnímdùsledkem
ói ùàdnàprovézanost
nesystémového
ukotvenínóslednépodporyje statistickyvysoklf poóetmladich dospélfch
vracejícíchsepo ukonèenínaiizenéústavníqy'chovydo nesanovanichrodin ajejich daISí
selhóvónípii sociiílnímzaòleùovóní(Gjuriòovó,J. 2007).

Legislativnípodmínkypíípravy na samostatn!,iivot/ odchodazezaíízení
Òeskólegislativastanovujenékolikmrilo mozností,jak pomocimladfm lidem odchrízejícim
ze zaÍizeniústavnía ochrannér.yichovy.
ve vyhló5ceó,.439/2006sb. je jiz óósteÒnè
mysleno
na pÍípravu na samostatn:i ùivot, fakùe v rétmci zaiízeni mohou b1't pro déti ziizeny
samostatné
bytovéjednotky pro ubytovríníjednotlivjch dètí nebo pro ubltovaní neiqÍse
tÌíòlennéskupiny dètí, které sepiiprawjí na odchodze zaiizení.Do téchto byovlích jednotek
mohoubyt umísténydèti starsí16 let. Kritéria a podmínkypro umístènístanovujesamotné
zaiízení(ryhló5kaó. 438/2006Sb.).
Mlaó.i dospèlj, ktery odchrízípo dosazenízletilosti ze zaiízeni,mó narok na vécnoupomoc
nebojednorózoqipenéZit1i
pffspévekpodlejeho skuteòné
potÌebyv dobèpropousténí
a podle
hledisek stanovenjch vnitiním i6dem zaiizení. Dóle se dítèti ve spolupróci s oSpoD
poskytujeporadenskópomoc se zajistènímbydlení a prócea diíJeje dítèti i po opuiténí
zaiizení poskl,toviína poradenskàpomoc pii Íe5ení tíùiv!,ch Zivotních situací (ziíkon
ó. 109/2002Sb.,o vlfkonuústa\,'ní
neboochraméqfchovy ve ikolsklíchzaÍízeních).
zíkon o rodiné stanoruje, ùe za wéitych podmínekmúzesoudprodlouZitústavnívlichovu aZ
najedenrok po dosazenízletilosti(zríkonò. 9lll99g sb., ziíkonao rodiné).Mladf ólovékpo
dosazenívèku 18 let múze zùstat v ústavnívlichové,pokud se i po dosaZenízletilosti
soustavnépÍiprawje na budoucípovoliíní a je nezaopatien!.Mó moZnostuzavÌít smloulu se
zaiizenim na zékladésvé zódostia zaiízeni mu poté poskytujeplné pÍímé zaopatíenínejdéle
do vèku26 let, a to za podmíneksjednanyfch
ve smlouvè.ReditelzaÍízeníje povinenmladého
ólovèkao této moZnostidopieduinformovat. pro takovémladé lidi, kteÌí jsou v zaiizeníi po
dosaZenízletilosti z dùvodu pÍípravy na budoucípovolíní, je moZnézajistit samostatné
ubltovóní v prostorich zaYrzeninebomimo zaÌízení.
Typyslaíeb ndslednépodpory a péée
PÌi stanovení typú sluzeb nósledné podpory a péée vychéníme ze zíIo'onúvydanfch
MinisterstvemSkolství,mlàdeùea tèlovlfchory a Ministerstvempróce a sociiilníchvécí.
v ziíkonéé. 109/2002sb., o vlfkonuústavnívlfchory neboochrannévlichory ve skolskfch
zaiizenícha o preventivnèqfchovné péòi ve Skolskfch zaiízentchse setkóvómes neuròitou
a nepiesnouformulací,kteró uklódópracovníkúmzaÌízeníinstitucionríJníl'.-ichovyposkJtovat
poradenstvímladfm dospèllfm osobómpo opuèténízaiízení institucionrflní r".fchovy.Není
vsak stanovenaforma, obsahani rozsahtéto sluZby.zéiconé. 109/2006Sb., o sociólních

sluZbóchpak stanovujetypy sluZebnóslednépodporya péÒepro mladédospèléopou5tèjici
zaiízenípro vykon ÚV a OV takto:
Pracovníci odborného poradenství poskJtují mladlim dospéljm informace v oblasti
problematiky,próvní
rodinnlicha mezilidsklfchvztahú,pracovnépróvnía majetkovè-próvní
ochrany,sociólníhozabezpeóeni
a bydlení.
Doprovúzeníje forma podporypÍi íeiení praktickfchsituacívypllivajícíchze samostatného
Livota, napÍ. doprovrízenina úÍadech, podpora pii ie5ení Zivotních situací (napi.
psychoterapeutické
péóe,pomocpii hledanízarnéstníni,
ubltovóníapod.).
zprostiedkovéní
Ubytovdníje sluZbasociólníprevence,kteró mó zabrétrrit
sociríInímurylouèení mladfch
néhradnívlfchovnoupéói a pomocijim piekonatjejich nepÍíznivou
dospèlfchopou5téjících
sociólní situaci. Ubl.tovaníje moZnéposkytnoutpodle potieby v domechna pùl cesty,
azylovych domech, centrech sociólní pomoci, intervenóníchcentrech a ubytovnàch.
JednotlivétypyzaiízeníposkltujíruznédruhysluZeb.
Píímé zaopatíeníje poskytovónoosobóm,které nejsou schopnyse obejít bez pomocijiné
osoby napi. z dúvodùzdravotních(domovy se zvlóStnimreZimem,domovy pro osoby se
zdravotním postizením, chranéné bydleni) a na piechodnou dobu lze toto zaopatieni
posk)4nouttéZ osobrímziwislym na nóvykovych lótkàch Òi du5evnènemocnfm, kteií mají
komunityxzakonó. 108i2006Sb.,o
z6jemo integracido béZnéhoZivota(napÍ.terapeutické
sociólníchsluzbóch).
Analjza nabídky programú pÍíprary na samostatnf Éivot u mladfch dospéfch
odchózejícíchz institucionólnívjchory
Velkó óóst poskytovanlfchsluZeb pro mladé lidi odchítzejici ze systému nríhradní péòe
je v souóasnosti
neziskoqfmiorganizacemi,
kterése ve spoluprócise zaiízenimi
zaji5t'ovana
pro r".fkonniihradní vly'chovysnaZínabídnoutmladlfm lidem sluZby,které jim napomohou
vstupudo úspéSného
Zivota(srov.Folda,J. 2009).SluZbynabízenéprimómé
k úspéSnému
ze systémunéhradnípéÒemaji ruznoupodobu.Castosejednó
mladfm lidem odchazejícím
o sluZby provozované v rrimci projeklù, které jsou dotované z grantovlich programú
a nadaÒníchfondù. SluZbyòastoformou ,lprogramuna klíò" poskytují neziskovéorgarizace
sluZeb,vjjezdové
5í formy sluZebpatií provozoviiníporadensklfch
extemè.Mezi nejóastéj
pobltové programyse zóZitkovoua edukaónísloZkoua proZitkovéa edukaòníprogramy
poÍódanév prosforàchzaÍízení.

V rómcianallfzyjsme se zamèiilina pobl'tovéprogfamy,kterési berouza cíl rozvíjetmladé
òi
lidi pÍipravujícíse na odchodze zaiizeniv ruznlich oblastech.Jednóo skupinutémat
okruhù,které mají za úkol rozvíjetskupinudovednostía kompetencínutnich pro úspésné
òlovèka.Cílembylo zjistit,jakó je nabídkaprogramù,
zaiazenido ZivotabèZnéhodospélého
které mají za úkol mladé lidi na samostatnidospèli Zivot mimo zaiízeníinstitucionólní
vlichovypiipravit.
jsme tedy obrótili nasi
v dùsledkunedostatkuinformacíposkytovanlichstótnímsektorem,
pozomost próvé na pobytové programy, které mimo zaÈizenipoiíÀají próvè neziskové
organizace.
Charakteristikaprogramupíípravy na súmostútniZivot
Jak jiz bylo íeóeno, òastim jevem je, Ze konkrétní zaÌízení institucionalnívlichovy
spoiupracujís konkrétnímineziskovlimiorganizacemi,které òerpajípenízez Evropskich
a jejím
sociólníchfondù. Ojedinélónejsou ani zaÍízeni,ktet6 zaklîdaji neziskovouorganizaci
o penízena proglampro své i vice zaiízeni.castéjsíje, Ze neziskové
prostiednictvímùétdaji
vylouóenlchsociólníchskupinpoÍódaìí
dlouhodobése zabyvajícizaóleùovóním
organrzace
programy,do kteÚch se mùZepiihlósit zaiízenínebojiz konkrétní mladiství a déti. TÌetím
se
typem poskytovateleprogramùpiípravy na samostatniZivot jsou spoleònosti'které
zabyvalivzdé|àvànímamajízku5enostisprojekty,kterévyuZívajífinancezewopsklich
ve véku 12 let, resp.
fondù.cílovou skupinouprogramùjsou ve vétsinépÍípadùadolescenti
15 let ù 18 let. Do programùse mohou píihlósit bud' jednotlivci, nebo celé zaiízeni.
pob1.tùmimo zaiizeninebopodobumenÈích
programymají podobunékolikavícedenních
jsou
jednodennícha dvoudenníchsetkónípiímo v prostoràchzaiizeni. Lektorské tymy
slozenévelmi Òastoze speciàiníchpedagogùa psychologù,èastóblivó i úòast extemích
odbornícizlJíadu próce,odbornicív oblasti
odbomíkùna jednotlivótémata(personalisté,
setkóní'
financía próva).Nejóastéjiprobíhajíprogramyv nékolikafrizíchformouvícedenních
TabulkaobsahujesouhmnépÍehledpoótùzaiízenís programempro pÌechoddo samostatného
v kraji.
zastoupení
Zivotav jednotlivfchkrajíchÒeskérepublikya procentuólní
nabídkyprogramùv jednotliv'.ichregionechceskérepubliky
opét je zíetelné,ze zastoupení
jsou velmi rùzné.
kraji'
Nejtépe jsou progamy piíprarry na samostatnÍZivot zastoupenyv Libereckém
kraji a Karlovarskémkraji.
kaji, Plzeùskémkaji, StiedoÒeském
Moravskoslezském

S vjjimkou Libereckéhokraje, kde progamy cílenépiípravy odchodumladjch dospélfch ze
zaÍízeniIJY a OV intenzivnépodporujekraj svjm gantem, pùsobí ve v5echjmenovanlfch
krajích nestiítníneziskovéorganizace,kterésezablivajíprací seskupinouohroZenjchdètí.
MùZemezde vidèt praktickf drlsledeknekoncepéné
Íe5enénóslednépodporyo 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)

Oblastíronoje, témdtaprogramùpííprwy na samostatnj,àivot
Cílem programúje ve vétSinèpiípadúdlouhodobéjSí
piípravaadolescentù
do samostatného
ùivofa a dospélosti.Jde piedev5ímo pÍípraw tlfkající se osobníhouplatnènív Zivotních
rolích,profesnínasmèrovóni
a pÍípravana budoucíuplatnènív zamèstnóní.
Vèt5inaprogramú
sezamèíujenejÒastéji
na nósledujícíoblasti:
Osobnostnírozvoj
Komunikace
Prúce,zaméstndní,trh próce
Finance,hospodafeníspenézi,Jìnanónígramotnost
Bydlení

Z6nér
V souóasnédobéje v Óeskérepublice okolo dvou set zaiizeîi pro institucionólní vychovu
a kaZdj rok opou5tí tato zaiizem pies devét stovek mladjch dospél;fch,kteií smèiují do
samostatného
ùiyofaa potÍebujína tentonríroón1f
Zivotníklok piipravit (ÚIV, 2013).Próvé
programypÌípravy na samostatniZivot si berou za cil rozvilet sociiilní kompetencepotÍebné
pro dospélého
nezóvislého
òlovéka.
Velkó òóst poskltovanlfch sluZebpro mladé lidi odchrizejícíze systému nríhradní péóe
je v souóasnosti
zaji5t'ovana
neziskoqimiorganizacemi,
kterése ve spolupràcise zaiizeními
pro vlikon nríhradnívlichovy snaZínabídnoutmladlim lidem sluZby,které jim napomohou
k úspéSnému
vstupu do úspè5ného
Zivota.Castose jednó o sluZbyprovozovanév rórnci
pojektu, kteréjsou dotovanéz granto{ch programùa nadaòníchfondù, resp. církevními
organizacemi.
Cílemprogramúje ve vét5inèpíípadùdlouhodobèj
5í piípravaadolescentù
do
samostatnéhoLivota a dospélosti.Jde pìedevSímo pípravu likající se osobníhouplatnéní
v Zivotních rolích, profesní nasmérovénía pÌíprava na budoucí uplatnèní v zamèstnríní.
Vét5ina programú se zamèÍuje nejÒastèjina oblasti osobnostnírozvoj, komuníkace,
zaméstnónía trh próce,Jinanènígramotnost,bydlení.
Jako problematickévnímrírneabsenciinformací o nabídceprogramùpÍípravy na samostatnlÍ
íivot. ZaÍizeni pravdépodobnènevnímají potÌebu o této oblasti svého pùsobení dóvat
informace.To múZenaznaiova! ùe pÍipravéna samostatniZivot není v Íímci institucionólní
vfchovy pÍiklódan takovf vlfznam,jakf by mèl bjt.

Jakorizikovévnímrímetakéto, Zesluzbyjsouregionórné
verminepravidelnè
rozlozené,
jejich
nabídka není nijak systematickykoordinovanó.
Zafímco v nékterlfch krajích je nabídka
relativnèSirokó,vjinfch oblastechjenabídkaomezenó
nebodokoncezódnó.
Cílenou a jasnè vymezenou piípravu na samostatnf
Zivot povaZujemeza jednu
z nejdùleZitèjÈích
poslíní institucionólnívlichovya jako klíòovou
òinnost,kteróby mèlabyt
samozÍejmou
souòóstí.ve shodèse souòasnymi
trendypovazuje
me za nezbllnédo procesu
piechodumladjch dospèlfchdo sarnostatného
zivota zapojit veskerémozné sluzby,a to
pestrou
s
nabídkoumetoda témat.
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