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Děti s mentálním postižením v Praze potřebují sociální služby 

pro přípravu na osamostatnění 

Proč potřebují děti a jejich rodiny podporu při osamostatňování? 

Děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem ve starším školním věku 

potřebují k rozvoji samostatnosti individuální podporu a následně kvalitní pobytovou službu ve 

svém přirozeném prostředí. 

Tzv. “zdravé děti” ve starším školním věku získávají postupně spoustu praktických dovedností do 

života, v budoucnu se o sebe dokáží postarat a postupně se odpoutat od rodičů a vyletět z hnízda. 

Aby měli tuto možnost mladí lidé s mentálním postižením, je třeba je systematicky vést v rozvoji 

schopností, nácviku dovedností a také přijímání péče a podpory od jiných lidí než jsou jejich rodiče. 

Pečující rodiče jsou vyčerpaní dlouhodobou dennodenní péčí a hašením aktuálních problémů a 

nemají síly a odborné kompetence na systematickou práci se svým dítětem. Potřebují proto 

odbornou pomoc sociálních služeb. Jsou často na hranici vyhoření a potřebují vidět, že mají 

perspektivu, že oni i jejich děti mohou mít v budoucnu slušný život a dostatečnou podporu.  

Odkládání přípravy na osamostatňování má negativní dopad na děti i pečující. Děti v dospělém 

věku se mnohem hůře adaptují na náhlou změnu životního stylu a hůře se učí nové dovednosti. V 

pozdějším věku je také pro obě strany obtížnější udělat změnu a pečující nesou celou zátěž péče 

často až do vysokého věku. 

Jaká je situace v Praze? 

- V Praze neexistuje žádná sociální služba, která by systematicky podporovala v přípravě na 

samostatný život už v dětském věku. Zároveň je velmi nedostačující kapacita navazujících 

komunitních pobytových služeb, které poskytují přímo v Praze kvalitní podporu v 

přirozeném prostředí. 

- Sociální rehabilitace (jejíž náplní je rozvoj samostatnosti, posilování kompetencí a nácvik 

dovedností pro běžný život)1 pro děti pod 16 let není v Praze k dispozici2. Tato služba je 

nezbytná, aby byl mladý člověk kontinuálně zapojen do běžného života ve společnosti a byl 

připraven na samostatný život s podporou v přirozeném prostředí. 

- Velká část pobytových služeb pro občany Prahy se nachází mimo Prahu, a to i ve velmi 

vzdálených lokalitách, např. v Ústeckém nebo Karlovarském kraji (60% z celkového počtu 

1204 lůžek).3 

                                                           
1
 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. dostupný na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 

2
 Seznam registrovaných sociálních služeb je k dispozici na: http://iregistr.mpsv.cz 

3
 SPMP ČR a JDI, Zpráva Žít jako ostatní, Praha 2021, dostupná na: 

https://www.spmpcr.cz/sites/default/files/2022-05/zit_jako_ostatni_zprava.pdf 
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- Je nedostatek kvalitních komunitních pobytových služeb, kde žije v jedné domácnosti max. 

6 lidí, a to zvláště pro lidi s větší potřebou podpory. Praha má takových lůžek 10,8 na 100 

lidí s mentálním postižením v populaci, a to včetně lůžek umístěných mimo území Prahy.4 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obsahuje rozšíření např. odlehčovacích služeb a 

chráněného bydlení, ale neřeší systematickou přípravu a kontinuitu služeb.5 

Co navrhujeme? 

Řešením, které navrhujeme, je malá služba komunitního typu, která “poroste s dětmi”. 

1) V počátku ambulantní a terénní služba sociální rehabilitace, která poskytuje zcela 

individuální práci s každým dítětem na maximálním rozvoji v oblasti sebeobsluhy a 

sociálních a praktických dovedností. 

2) Ve druhé fázi se rozšíří také na pobytovou formu, která umožní další rozvoj dětí a jejich 

zvykání si na péči a podporu od cizích osob. 

3) Výhledově, s ohledem na měnící se věk uživatelů služby, se rozroste o celoroční komunitní 

pobytovou službu na území Prahy. 

V čem bychom potřebovali Vaši pomoc? 

- Spolupráce s pečujícími při plánování rozvoje sociálních služeb v Praze - další jednání se 

zástupci rodičů. 

- Podpora vzniku služby Sociální rehabilitace pro děti od 12 let, která by se stala příkladem 

inovativní sociální služby v Praze.  

- Podpora aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro Prahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Jana Stejskalová, jana.stejskalova@spmpcr.cz, 733 688 572, www.spmpcr.cz 
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 SPMP ČR a JDI, Zpráva Žít jako ostatní, Praha 2021, dostupná na:    

https://www.spmpcr.cz/sites/default/files/2022-05/zit_jako_ostatni_zprava.pdf 
5
 https://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb/index.html 
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