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Abstrakt: 

Cílem studie bylo přinést původní informace o situaci v segmentu odborného 
sociálního poradenství (v režimu poskytování sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb.) zaměřeného na potřeby uživatelů se zdravotním postižením.  

Souvisejícími cíli bylo postihnout základní tendence, které se v tomto subsystému 
poradenství vyskytují, zaměřit se na dostupnost služby pro občany s jednotlivým 
druhem zdravotního postižení a vymezit nejčastěji uváděné problémy, s nimiž 
se v systému setkáváme.  

Šetření proběhlo sběrem dat v gesci zadavatele, tj. Asociace poraden pro 
zdravotně postižené.  
 
Klíčová slova: 
Poradenství, odborné sociální poradenství, zdravotní postižení, uživatel sociálních 
služeb, poskytovatel sociálních služeb, zákon o sociálních službách. 
 
Summary: 

The aim of the study was to provide initial information on the situation in the 
segment of professional social counseling (under the provision of social services 
according to Act No. 108/2006 Coll.) Focused on the needs of users with disabilities.  

Related objectives were to capture the basic trends, which in this subsystem there 
advice, focusing on the availability of services for people with various kinds of 
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disabilities and to define the most commonly reported problems encountered by the 
system are occurring.The investigation was carried out by collecting data on charges 
of authority, ie. the Association of advisory services for the disabled. 
 
Key words: 
Counseling, professional social counseling, disability, user of social services, provider 
of social services, Act No. 108/2006 on Social Services. 
 
 
Uvedení do problematiky, předmět a cíle šetření 

Předmětem šetření se staly postoje uživatelů služby odborného sociálního 
poradenství – osob se zdravotním postižením a souběžně postoje poskytovatelů 
těchto služeb, kteří se ve své činnosti zaměřují (specializují) na potřeby osob 
se zdravotním postižením.  
Podmínky poskytování odborného sociálního poradenství blíže upravuje 
§ 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podle něj: 
(1) Sociální poradenství zahrnuje: 

a) základní sociální poradenství, 
b) odborné sociální poradenství. 

(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství 
je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; 
poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. 

(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby 
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, 
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro 
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů 
a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je 
i půjčování kompenzačních pomůcek. 

(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

Řešitelé si jako cíl projektu vytyčili přinést aktuální údaje, které poskytnou 
původní a rychlou reflexi situace v cílové oblasti v roce 2009. Důvodem byly poznatky 
zadavatele o nejednotném přístupu regionálních reprezentací k potřebě zachování 
tohoto druhu odborného poradenství – zvláště vzhledem k potřebám občanů se 
zdravotním postižením.  
 
Metodologie šetření 

Řešitelé zvolili kvantitativní metodologii šetření postavenou na výběru 
reprezentativního vzorku probandů, na dotazníkovém šetření a statistickém 
zpracování dat s tříděním prvního a druhého stupně a se stanovením statistické 
významnosti nasbíraných dat. 

Výzkumný soubor byl vybrán ze základního souboru uživatelů služeb odborného 
sociálního poradenství formou náhodného výběru.  
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Uživatelé: 
Zúčastnilo se 246 respondentů dle následujících specifik: 

� Druh postižení u respondentů - dominuje postižení tělesné, které se vyskytuje 
v 52% (100 resp.), dále je výrazný výskyt sluchového postižení (20%, četnost 
38) a ostatní kategorie zdravotního postižení v rozsahu cca 9 - 10% ze všech 
respondentů. 

� Pobírání příspěvku na péči - necelá polovina (45%) respondentů nemá přiznán 
příspěvek na péči, 55% příspěvek na péči přiznaný má. Nejvyšší počet 
respondentů pobírá příspěvek v 1. a 2. stupni - 77% (z těch, kteří vyplnili 
položku), zbylé dva stupně tvoří 23%. 

� Téměř polovina (49%) respondentů uvedla bydliště v malém městě, třetina 
(31%) ve velkém městě, a 20% respondentů bydlí na vesnicích.  

� V souboru tvořily ženy 61% z celkového počtu respondentů na celkovém 
vzorku, 39% byli muži. 

 
Poskytovatelé: 

� Dotazník vyplnilo 80 poskytovatelů služby odborného sociálního poradenství. 
 
Dotazník byl konstruován do několika úrovní: 

� Část I. – informační a demografická data; ve velmi omezeném rozsahu. 
� Část II. – vlastní vytěžovaná data předmětu šetření zacílená na fragmenty 

explorace (v dotazníku označené vždy pořadovou číslicí, která samostatně 
identifikovala každou položku, viz příloha výzkumné zprávy) ve vztahovém 
rámci postojů respondentů - k současné situaci v odborném sociálním 
poradenství, zejména k dostupnosti služby (teritoriální i obsahové), ke 
způsobu jejího poskytování (kvalitě služby) ke změnám ve financování 
sociálních služeb, v oblasti osobních zkušeností s novým systémem 
poskytování těchto služeb, osobních zkušeností s konkrétním poskytovatelem 
služby.  

� Část III. – otevřené otázky – prostor pro obsáhlejší reflexi respondentů 
 
Přílohy:  

1. Dotazník pro uživatele služeb; 
2. Dotazník pro poskytovatele služeb. 
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Část I. 
Vyhodnocení odpovědí respondentů – uživatelů služeb 
 
Položka č. 1: Hodnocení zabezpečení služby OSP v regionu dle bydliště 
uživatelů 
 
Graf U.1: Zajištění služby OSP v regionu bydliště uživatelů 

 
 
Tab. U.1: Zajištění služby OSP v regionu bydliště uživatelů 

1 2 3 4 5 0 průměrná hodnota

Osoby s tělesným postižením 77 56 28 11 4 71 1,92

Osoby se zrakovým postižením 42 41 53 2 2 107 2,15

Osoby se sluchovým postižením 75 46 27 5 4 90 1,83

Osoby s mentálním nebo duševním onemocněním 33 17 28 17 9 143 2,54

Osoby pečující o osoby s postižením 35 35 25 19 4 120 2,48

Zabezpečení sociálního poradenství v regionu 

bydliště uživatelů

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)

 
 

Služba odborného sociálního poradenství pro osoby se ZP je v oblasti zabezpečení 
– a zde z hlediska dostupnosti a kvality nejlépe hodnocena pro osoby 
se sluchovým a tělesným postižením (1,83, resp. 1,92), dále potom pro osoby 
se zrakovým postižením (2,15), až k osobám pečující o osoby s postižením 
a poradenství pro osoby s mentálním nebo duševním onemocněním (s průměrnými 
„známkami“ 2,48 a 2,54).  

Hodnocení je závislé na počtu odpovědí, nejvyšší známky jsou u osob s TP a ZP, 
kde byla četnost "neodpověděl" nejmenší, naopak u osob s MP a duševním 
onemocněním a osob pečujících o tyto osoby byla četnost "neodpověděl" nejvyšší. 
Můžeme proto nepřímo usuzovat, že pohled uživatelů na služby pro osoby s MP 
či duševním onemocněním a pro osoby pečující se setkávají je ovlivněn jejich druhem 
zdravotního postižení (viz. druh zdravotního postižení v osobních údajích 
respondentů, kde je nejvíce respondentů v oblasti tělesného a sluchového postižení). 
Vzhledem k metodologii užité při distribuci dotazníků je rovněž zřejmé, že osoby 
s duševním resp. mentálním onemocněním byly ve vzorku respondentů z povahy věci 
samé zastoupeny méně. 
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Položka č. 2: Instituce využívaná respondenty se ZP jestliže potřebují OSP  
 
Graf U.2: Četnost obracení se uživatelů na jednotlivé subjekty poradenství 

 
 
Tab. U.2: Četnost obracení se uživatelů na jednotlivé subjekty poradenství 

1 2 3 4 5 průměrná hodnota body (1-4)

Obecní úřad 20 33 62 17 115 3,71 320

Krajský úřad 2 12 12 17 204 4,66 85

Občanská poradna 21 16 27 15 168 4,19 201

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 140 30 35 10 32 2,05 730

Úřad práce 8 15 22 16 186 4,45 137

Známí, přátelé, kolegové, rodina 86 52 29 7 73 2,71 565

Jinam 19 11 14 8 195 4,41 145

Hodnocení (1 - velmi často, 5 - vůbec)Na kterou instituci se uživatelé obrací se žádostí 

o poradenství při řešení problémů

 
 

U této položky jsme pro zjištění výsledků, které mají za cíl ukázat četnost návštěv, 
využili bodový systém, kdy respondenti na škále 1 až 5 hodnotili obdobně jako 
„ve škole“ takto: velmi často 1-4 a hodnota 5 – vůbec nevyužívám. Pro účely 
vyhodnocení četnosti návštěv u toho, kterého poskytovatele služby OSP, nebo obecně 
využití poradenské služby, jsme naopak pro hodnotu 1 využili počet bodů 
4, až po hodnotu 4, kde byl pro nás počet bodů 1. Tímto způsobem bylo možno 
převést výsledky do porovnatelné roviny. 
S nejvyšší četnosti se setkáváme výrazně u poraden pro osoby 

se zdravotním postižením (730 bodů), dále značně u známých, přátel, kolegů 
a rodiny (565 bodů) a obecního úřadu (320 bodů), následují občanská poradna (201), 
jiné místo (145), úřad práce (137) a nejméně u krajského úřadu (85 bodů). Nejčastěji 
uživatelé využívají služeb poraden pro osoby se ZP, kde se velmi často obrací na 
jejich služby 140 respondentů a u známých se velmi často obrací 86 
respondentů. Zajímavostí je, že ihned po poskytovateli - poradny pro osoby se ZP 
ihned následuje největší četnost v rámci „poraden neinstitualizovaných", tj. známých, 
přátel, kolegů a rodiny. Tato skutečnost, vedle potvrzení role nejbližšího sociálního 
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okolí osoby může poukazovat i na nedostatečnou informovanost v oblasti sociálního 
poradenství pro osoby se ZP, kdy informace, které by měly být dostupné (a přístupné) 
při zajištění potřebné odborné úrovně, jsou podávány sice formálně přístupně – 
ovšem bez záruky jejich správnosti a využitelnosti právě rodinnými příslušníky… 
Je jistě možné, že i problém dopravou ke službě (viz dále) může sehrát svou roli při 
obracení se na „známé“. S bariérami různého druhu jako důvodem pro „omezení“ 
služby OSP k danému člověku se setkáme dále – např. někteří uživatelé vidí problém 
zejména ve financích, bariérách v dopravě, zdravotním stavu, atp. 

Je zřejmé, že i tento údaj (velmi vysoké zastoupení „laického“ poradenství) může 
být ukazatelem faktu, že služby sociálního poradenství mají rezervy v šíři 
poskytování služeb terénního poskytování služeb pro osoby se ZP. 
Poměrně malá četnost návštěv se vyskytuje u občanských poraden, úřadů práce, 
jiného poradenství a krajského úřadu. Nejmenší četnost se vyskytuje u žádostí 
o poradenství u krajského úřadu, kde se velmi často obrací se žádostí pouze 
2 respondenti a vůbec se s žádostí neobrátilo 204 respondentů. U občanských 
poraden se jedná jednoznačně o teritoriální dostupnost (nejsou v celé republice, 
zejména v menších místech), u úřadů práce či krajských úřadů vyvstává do popředí 
otázka „kompetence“ těchto institucí. De facto lze shrnout, že nemají zákonem 
stanovenu „přímou působnost“ poradenskou ve vztahu k osobě se ZP. (neplatí zcela 
u úřadů práce – tam – ve vztahu k zaměstnávání osob se ZP působnost mají).  

U této otázky také platí úměra v rámci nevyužití služeb - můžeme se domnívat, 
že služeb s nejvyšší četností využívají osoby, které o možnostech využití jsou 
informovány. U institucí, kde se obracejí nejméně je nejvyšší četnost odpovědí 5 - 
tedy nevyužil vůbec. 
 
 
Položka č. 3: Spokojenost uživatelů se službami OSP 
 
Graf U.3: Spokojenost uživatele s kvalitou služby 
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Tab. U.3: Spokojenost uživatele s kvalitou služby 

1 2 3 4 5 0 průměrná hodnota

Obecní úřad 25 53 36 15 6 111 2,44

Krajský úřad 4 14 15 11 6 196 3,02

Občanská poradna 29 19 22 7 4 165 2,24

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 153 40 10 7 3 33 1,44

Úřad práce 5 9 21 24 18 169 3,53

Známí, přátelé, kolegové, rodina 69 58 25 12 2 80 1,92

Jinde 36 13 6 4 4 182 1,84

Hodnocení (1 - velmi spokojen, 5 - nespokojen, 0 - neumí posoudit či nevyužil)
Spokojenost s kvalitou služby

 
 

Jestliže předchozí položka sledovala četnost návštěv – využívání služeb OSP 
u jednotlivých poskytovatelů, potom tato položka sledovala „spokojenost“ s činností 
poskytovatele. Hodnoceno bylo na pětibodové škále obvyklým postupem: 1 – jsem 
spokojen velmi až po 5 – jsem nespokojen… 
Uživatelé služeb sociálního poradenství jsou nejvíce spokojeni se 

službami poradny pro osoby se ZP (1,44) dále jinými formami poradenství 
(1,84), poradenstvím známých, přátel, kolegů a rodiny (1,92), občanské poradny 
(2,24), obecního úřadu (2,44), krajského úřadu (3,02) a úřadu práce (3,53). Lze říci, 
že stupeň spokojenosti koresponduje s četností využívání. Tedy – uživatelé se obracejí 
častěji tam, kde byli nebo jsou se službou spokojeni. Poradny pro osoby se ZP dosáhly 
v hodnocení opravdu vysoké známky – ocenění: 
Poradny pro osoby se ZP nejlépe hodnotí známkou "1" 153 

dotazovaných a jen 33 neumí posoudit, či nevyužilo. Známka 1 je zastoupena 
téměř v 72%, známka 1-2 tvoří 90% a jen 3 respondenti jsou zcela nespokojeni, 
pouhých 33 dotázaných neuměli posoudit.  
Ostatní poskytovatelé služeb v oblasti výrazně zaostávají v hodnocení. 

U známých, přátel, kolegů a rodiny je kvalita služby hodnocena známkou 1 v 42% 
a známkou 1-2 v téměř 77%, 2 respondenti byli nespokojeni se službou, 
80 dotazovaných neumělo posoudit.  
U jiných forem sociálního poradenství se můžeme setkat s hodnocením 

1 u 36 respondentů (57%) a hodnocením 1-2 v 78% případů. U této formy soc. 
poradenství je ale velká četnost "neumím posoudit, nevyužil jsem", a to 
ve 182 případech.  

Nejvyšší četnosti "neumím posoudit, nevyužil jsem" v oblasti poskytování služeb 
soc. poradenství nalezneme u nejhůře hodnoceného krajského úřadu a úřadu práce 
(pokud pomineme využití jiných druhů poradenství - viz předchozí), a to 196, resp. 
169. Jsou hodnoceni průměrnou známkou 3,53 a 3,02. U krajského úřadu můžeme 
hodnocení vztáhnout na Gaussovu křivku - nejmenší četnosti jsou na obou pólech, 
tedy 1 a 5 a největší v hodnotě 3. Pouze 4 respondenti (7% jsou velmi spokojeni) 
s poskytovanou službou, a nespokojeno je 10% respondentů. Celkem hodnotilo službu 
v polích 1-4 (kromě „neumím posoudit, nevyužil jsem“) pouze 60 respondentů. 
U úřadu práce hodnotilo její služby 77 respondentů (zbytek neumí posoudit či 
nevyužil), tato kategorie hodnocení má největší absolutní četnost v hodnocení 
"nespokojen" - 5, a to 18 respondentů (což je 23% a v hodnocení 4-5 je to 55%.  

Při korelaci s četností návštěv tedy můžeme konstatovat, že v 10% (KÚ a ÚP) 
je hodnocení s průměrnou známkou mezi 3,02 a 3,53, dále ve 24 % (občanská 
poradna a úřad práce) známkou mezi 2,24 a 2,44, a v 66% (poradna pro osoby se ZP, 
u přátel, rodiny, kolegů a známých a jinými druhy soc. poradenství) hodnocena 
známkami mezi 1,44 a 1,92. Průměrná známka u všech hodnocení služeb sociálního 
poradenství v závislosti na četnosti jejich využívání je 2,04. 
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Graf U.3 (c): 
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Graf U.3 (e): 
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Graf U.3 (g): 

 
 
 
Položka č. 4: Uživatelé a preferovaná forma poradenství 
 
Graf U.4: Uživatelé a preferovaná forma poradenství 
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Tab. U.4: Uživatelé a preferovaná forma poradenství 

1 2 3 4 5 průměr body (1-4)

Osobní návštěva v poradně 158 31 21 2 34 1,86 769

Návštěva poradenského pracovníka v místě bydliště 55 38 25 11 117 3,39 398

Poradna na internetu, včetně e-mailové komunikace 34 21 48 13 130 3,75 308

Poradenské publikace (letáky, knížky, příručky) 58 44 57 23 64 2,96 542

Jiné 22 9 4 7 204 4,46 130

Hodnocení (1 - nejvíce, 5 - vůbec nebo nevyužita)
Forma poradenství pro uživatele služeb

 
 

U této položky měli uživatelé možnost na pětibodové škále označit četnost 
využívání jednotlivých forem (prostředků) poradenské aktivity poskytovatele. 
Známkou 1 tak hodnotili vysoké preference tomuto způsobu a známkou 5 označili 
situaci, kdy tuto formu nevyužívají. 

Nejvíce preferovaná je osobní návštěva v poradně, která dostala s přehledem 
nejlepší průměrné hodnocení (1,86), za ním – ještě pod hodnotu 3 je preferována 
forma poradenských publikací, pod hodnotou 4 se umístila návštěva poradenského 
pracovníka v místě bydliště (3,39) a poradna na internetu (3,75), nad hodnotou 
4 se umístily jiné formy (4,46). Osobní návštěva v poradně je rovněž 
nejvyužívanějším způsobem sociálního poradenství a podle respondentů také 
nejkvalitnějším způsobem poradenství, s tímto fenoménem se tedy pojí i preference 
formy. Druhá příčka poradenských publikací výrazně zaostává za osobní návštěvou, 
ale objevuje se před návštěvou poradenského pracovníka v místě bydliště i poradny 
na internetu. Je zajímavé, že se objevuje ještě před terénní návštěvou poradenského 
pracovníka, ale to může být dáno vzhledem k potřebám uživatelů v rámci průzkumu. 
Poradenské publikace mají obecně formu fixní - tz. nesou určité druhy informací 
vzhledem k určitému tématu, jsou dostupné v rámci institucí, které nabízejí služby 
poradenství (i soc. služby, atp.), ale osobní návštěva dokáže vyřešit konkrétní 
problém - publikace pouze podporuje orientaci v určité životní otázce. Využití 
poradny na internetu s hodnotou 3,75 si můžeme vysvětlovat využíváním internetu 
vzhledem k věku a druhu postižení u respondentů. Jiné formy se téměř nevyužívají, 
u 204 respondentů (83%) se ukázalo, že danou formu nepreferuje vůbec nebo 
ji nevyužil. To však neukazuje na fakt, že jiné formy poradenství nejsou využívány 
vůbec, protože 22 respondentů, což je téměř 10% (9%) v rámci forem poradenství 
ji preferuje nejvíce. 
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Graf U.4 (a): Uživatelé a preferovaná forma poradenství 
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U další tabulky – ve formě koláče preferovaná forma poradenství jsme využili 
systém bodů (1-4) tak, aby byly postihnuty všechny druhy hodnocení vyjma 5 - vůbec.  
 
 
Položka č. 5: Hodnocení poslední (konkrétní) návštěvy v poradně 
 
Graf U.5: Hodnocení poslední (konkrétní) návštěvy v poradně 
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Tab. U.5: Hodnocení poslední (konkrétní) návštěvy v poradně 

1 2 3 4 5 0 prům. hodnota

Poskytnuté informace mi zcela postačily 144 48 12 3 1 38 1,41

Poradce se mi věnoval, byl ochotný, vše mi srozumitelně vysvětlil 197 12 5 2 1 29 1,15

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)
Hodnocení poslední návštěvy v poradně

 
 
Hodnocení poslední návštěvy v poradně - v obou předložených kategoriích, 

tj. zda poskytnuté informace dostačují a způsob (zájem, ochota, srozumitelnost, 
„věnování se“ poradce) je vnímána samotnými uživateli velmi kladně. Poradce 
při „poslední konkrétní návštěvě“ obdržel nejlepší známku, tj. 1 ve 144, a známku 
1 nebo 2 ve 197 případech, což je téměř 70% (či necelých 91%) z celého počtu 
respondentů!  

Hodnocení v rozmezí 1-2 z hlediska postačování informací bylo 
zastoupeno v 92%. Hodnocení v oblasti věnování poradce, ochoty 
a srozumitelnosti dokonce v 96%. Hodnocení 5 - nejhorší byla u obou udělena 
pouze jedním respondentem. Korelaci s názory poskytovatelů se budeme věnovat 
později, nicméně pro orientaci - poskytovatelé uvádí připravenost svých pracovníků 
známkou 1,4, což nepřímo odpovídá hodnotám uživatelů v oblasti poskytnutých 
informací v rámci poslední návštěvy. 
 
 
Položka č. 6: Hodnocení dostupnosti poradny (z hlediska využitelnosti 
dopravních prostředků) 
 
Graf U.6: Dostupnost poradny MHD a autem 
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Tab. U.6: Dostupnost poradny MHD a autem 
Dostupnost poradny ano ne neodp.

Poradna je pro mne snadno dostupná veřejnou dopravou 156 45 45

Abych se do poradny dostal - musím použít automobil 45 156 45  
 
Dostupnost poradny - pro 156 respondentů je poradna dostupná běžnou MHD 

(78%) a osobním automobilem 45 (22%),. Uvedený počet – jedna pětina 
respondentů, kteří nemají poradnu dostupnou MHD vůbec není zanedbatelné číslo.  

Především však lze u této odpovědi namítnout oprávněně „metodologickou“ 
otázku, která neumožňuje zobecnit daný údaj pro celou zákaldní skupinu uživatelů 
služeb OSP pro ZP. Jde o fakt, že dotazník nepochybně vyplňovali pouze klienti – 
uživatelé, kteří se již do poradny dostali. Vzhledem k omezením daným zadavatelem 
nebylo možno získat výsledky, jež by co do teritoriálního rozvrstvení respondentů 
pokrývaly rovnoměrně Českou republiku. Pokud bychom do výzkumu zařadili vzorek, 
který by byl výběrovým vzhledem k základnímu souboru, nepochybně 
by se dostupnost poradny prostředky MHD výrazně snížila. Viz např. dostupnost 
poraden (sídlí převážně ve městech nad 10 tis. obyvatel) pro obyvatele vesnic!  

Navíc – uvedené zjištění ve svém pojetí nemůže zohlednit např. zdravotní stav 
uživatele, jeho potřebu pomůcek, případné architektonické úpravy, cestovné, atp.  
 
 
Položka č. 7: Hodnocení dostupnosti poradny (z hlediska umístění v obci 
uživatele) 
 
Graf U.7: Poradna v místě bydliště 
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Tab. U.7: Poradna v místě bydliště 
Dostupnost poradny v obci ano ne neodp.

Poradna je v mé obci 156 72 18  
 

Uvedený výsledek nelze přeceňovat. Je platný pouze a právě pro skupinu 
respondentů – účastníků výzkumu. Vzhledem metodologii a rozsahu šetření nebylo 
možno distribuovat dotazník mimo struktury Asociace poraden pro zdravotně 
postižené, proto nelze přijmout tvrzení, že 68% uživatelů služby OSP může 
konstatovat, že „poradna je v jejich obci“. 
 
 
Položka č. 8: Vzdálenost poradny od místa bydliště  
 
Graf U.8: Vzdálenost poradny v km 
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Tab. U 8 Vzdálenost poradny v km 

Vzdálenost poradny od bydliště minimální maximální průměrná

Vzdálenost v kilometrech 1 30 12,43  
 

Dostupnost poradny v obci - tato informace je sama pouze údajem 
"doprovodným" - a spíše poukazuje na korelaci s místem bydliště uživatele. 
Nepochybně důležitějším údajem je vzdálenost od místa bydliště, která je 
průměrně 12,40 km, minimum je 1 km (do 1 km) a maximum je 30km. V případě 
MHD či osobního auta můžeme předpokládat tak cca 20 minut cesty a ještě musíme 
brát v potaz případný přestup a zastávky, což stěžuje samotnou možnost využití 
služby poradenství. Pro osoby se zdravotním postižením (zejména tělesným) je často 
k dispozici osobní automobil, navíc nelze spoléhat na služby MHD bez výhrad (v řadě 
měst nejsou k dispozici bezbariérové spoje).  
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Položka č. 9: Četnost využití služeb poradny za minulý rok  
 
Graf U.9: Četnost využití služby poradny za poslední rok 
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Graf U.9 (a): Četnost využití služby poradny za poslední rok 
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Tab. U.9: Četnost využití služby poradny za poslední rok 
Využití služby poraden v minulém roce 1x až 2x 3x až 5x 6x až 10x 11x až 19x 20x a více

počet využití služeb 66 62 36 16 9  
 

V četnosti využívání služeb - zde převažují uživatelé, jež využívají služeb poradny 
v rozmezí 1 - 5x za rok (minulý), což činí 68% z celkového počtu respondentů. Ostatní 
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respondenti využívají služeb poradny v rozmezí 6x až 10x (19%), 11x - 19x (8,5%) a 20 
a vícekrát (5%).  

Zejména u těchto vysokých četností návštěv (20 a více) může vyvstat otázka 
týkající se nutnosti využívání služby poradny u některých klientů. Je nepochybné, 
že některé poradenské případy a situace jsou složité - a vyžadují dlouhodobý kontakt 
s uživatelem, z hlediska supervize (či obecně řízení poradenského systému) by bylo 
vhodné zjistit předmětovou skladbu těchto pokračujících intervencí. Je možné 
předpokládat, že některé poradenské případy by mohly být vyřešeny převedením 
uživatele do služeb "placeného" (specializovaného, např. právního poradenství) 
a některé mohou být vyvolány i v některých případech se objevující osamoceností 
starších klientů poraden, kteří jsou rádi, že osobní kontakt s pracovníkem poradny 
jim "nahrazuje" jejich chybějící sociální okolí.  
 
Položka č. 10: Složení respondentů 
 
Graf U.10: Pohlaví respondentů 
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Tab. U.10: Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů muž žena neodp.

počet 91 145 10  
 

Z hlediska pohlaví respondentů jsou v souboru zastoupeny více ženy, tvoří 61% 
z celkového počtu respondentů na celkovém vzorku a 39% je mužského pohlaví. 
Tento údaj, jakkoliv by na první pohled svědčil pro genderovou nevyváženost šetření, 
má své odůvodnění. Je jím jednak větší počet respondentů vyššího věku. A rovněž 
vyšší zastoupení žen ve věkové skupině "nad 65 let" v České republice. Podle údajů 
Českého statistického úřadu je možno uvést následující strukturu osob se zdravotním 
postižením v populaci: 
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Graf. U.10 (a): Věková struktura osob s postižením (graf ČSÚ) 

 
 

Z celkového počtu 1 015 548 osob se zdravotním postižením je podíl žen nepatrně 
vyšší než mužů a dosahuje 52%. Z hlediska věku lze říci, že ve všech věkových 
kategoriích až do 74 let mírně převládají muži se zdravotním postižením nad ženami. 
Po překročení věkové hranice 75 let, kdy je úmrtnost mužů relativně vysoká, začíná 
ovšem převaha žen nad muži výrazněji stoupat a s narůstajícím věkem se rychle 
stupňuje. Můžeme konstatovat, že v České republice žije v současné době dvakrát více 
zdravotně postižených žen starších 75 let než mužů.1 

Dalším důvodem pro vyšší počet žen ve skupině respondentů je jejich vyšší 
zastoupení jak jako pobiratelů příspěvku na péči, tak jako tzv. pečujících osob. 
(ve smyslu pečující osoby dle zákona o sociálních službách).  
 

Tab. U. 10 (a): Genderové vyjádření pobiratelů příspěvku na péči2 
Stupeň PnP Muži Ženy Celkem Podíl mužů Podíl žen

I. stupeň 27 877 63 559 91 436 30% 70%

II. stupeň 26 738 45 490 72 228 37% 63%

III. stupeň 15 205 22 078 37 283 41% 59%

IV. stupeň 9 238 15 354 24 592 38% 62%

Celkem dávek 79 058 146 481 225 539 35% 65%  
 

 

                                                           

1 Viz Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07, Český statistický úřad, Praha,2008. 
2 Cit. dle "Podklad pro jednání v Podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny Výboru pro sociální politiku 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 21.10.09.", MPSV, Praha, 2009. 
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Graf U. 11: Bydliště respondentů  

 
 
Tab. U.11: Bydliště respondentů 

Bydliště respondentů vesnice velké město malé město neodp.

počet 47 71 115 13  
 

Údaj o bydlišti respondentů vypovídá, že polovina z nich (49%) bydlí v malém 
městě, přibližně jedna třetina - 31% ve velkém městě. Celkově je tak zastoupen podíl 
městského obyvatelstva 80%, a "jen" ve 20% jsou zastoupeni uživatelé z vesnic. 
Je zřejmé, že Z hlediska poskytování služeb máme jistě větší pravděpodobnost, že se 
ve velkém městě bude nacházet služba sociálního poradenství, nicméně překážky 
zůstávají - je třeba se do poradny dostat (MHD, auto, nebo pěšky). Je ale zřejmé, 
že vesnické obyvatelstvo bude mít cestu delší a tím i obtížnější z hlediska jejich druhu 
ZP.  

V této souvislosti je zajímavé zjištění (ve vztahu k umístění poradny "ve městě") 
jak vysoké procento obyvatel ČR žije ve venkovských sídlech. Odpověď podává 
následující graf z produkce Českého statistického úřadu3. Z grafu vidíme, že zejména 
v krajích Středočeském, Vysočina a Pardubickém činí podíl venkovského obyvatelstva 
více než polovinu všech obyvatel! Z tohoto pohledu je nutno nazírat pojem 
"dostupnost poradenské služby". Jestliže v rámci provedeného šetření jsme zjišťovali 
názory respondentů na "existující" poradenskou službu (uživatelé se již do poradny 
dostavili) potom je nutno konstatovat, že před poradenskou službou OSP pro osoby 
se zdravotním postižením stojí nadále zásadní úkol zmapovat dostupnost služby 
pro skutečně všechny osoby. Neboť provedené šetření jednoznačně prokazuje 
preferenci "městského" obyvatelstva při dosažitelnosti služby. Předmětem šetření 
např. nebylo vybavení poraden vozovým parkem (předpokládáme takřka nulovou 
                                                           

3 Dostupné na http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/kapitola/201361-09-%28vydano_2009%29-30. Cit. dne 27. 12. 2009. 
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vybavenost), která významným způsobem ovlivňuje schopnost efektivní intervence 
u osob na venkově - často s omezenou schopností pohybu! 
 
Konstatujeme, že naměřené výsledky jednoznačně prokázaly potřeby 
větších či možno říci masivnějších investic do služby OSP pro osoby se 
zdravotním postižením - z hlediska rozšíření jejího teritoriálního 
působení. 
 
Graf U.11 (a):  
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Graf U.12: Složení respondentů - přiznaný příspěvek na péči 
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Tab. U.12: Složení respondentů - přiznaný příspěvek na péči 

Přiznaný příspěvek na péči ano ne neodp.

počet uživatelů 126 103 17  
 
Graf U.12 (a): Přiznané příspěvky na péči v absolutním počtu 
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Průzkum podmínek odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

Asociace poraden pro zdravotně postižené ČR,  
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2009 

24 

Graf U.12 (b) Struktura přiznaných příspěvků na péči v procentech 
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Tab. U.12: Struktura přiznaných příspěvků na péči v procentech 

Struktura přiznaných příspěvků na péči 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

počet uživatelů 35 36 13 8  
 

Výše v tabulce 9a ukazujeme statistický údaj o počtu všech osob pobírajících 
příspěvek na péči v ČR. V následující tabulce uvádíme porovnání počtu osob 
pobírajících PnP v ČR a v souboru šetření: 
 
Tab. U.12 (a): Porovnání osob pobírajících PnP v ČR a v souboru šetření 

 Osoby pobírající PnP v % Celkem v ČR  V souboru*  
I. stupeň 40,5 35 

II. stupeň 32 36 

III. stupeň 16,5 13 

IV. stupeň 11 8 

Celkem  100 92% 
* respondenti v některých případech výši příspěvku neuvedli - proto součet není 100% 
 

Konstatujeme, že složení respondentů pobírajících PnP odpovídá složení všech 
uživatelů PnP v ČR. Je však třeba uvést, že mezi respondenty v souboru byla téměř 
polovina osob (105), které PnP přiznán neměly! 

Přiznaný příspěvek na péči a struktura - 45% respondentů nemá příspěvek 
na péči, 55% příspěvek na péči přiznaný má. Nejvyšší počet se vyskytuje u 1. a 2. 
stupně - 77% (kteří vyplnili položku), zbylé dva stupně tvoří 23%, vzhledem k přiznání 
příspěvku na péči v 3. a 4. stupni se můžeme domnívat, že jsou odkázáni na pomoc 
při dopravě do poradny či nutnosti využít terénní služby soc. poradenství. Znovu 
bychom i zde mohli uvažovat nad korelací získaných údajů s údaji o možnostech 
dopravy do místa poradny.  
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Graf U.13: Respondenti z hlediska druhu zdravotního postižení 
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Tab. U.13: Respondenti z hlediska druhu zdravotního postižení 

Druh postižení u respondentů tělesné zrakové sluchové
mentální 

(duševní)

kombino-

vané 
neodp.

počet 100 19 38 18 18 43  
 

Druh postižení u respondentů - zcela dominuje postižení tělesné, které se 
vyskytuje v 52% (100 resp.), dále je výrazný výskyt sluchového postižení (20%, 
četnost 38) a ostatní kategorie 9 - 10%. U kombinovaného postižení se jedná nejvíce 
o kombinaci s postižení tělesného s postižením zrakovým a sluchovým. I v tomto 
případě je tedy zřejmé, že pro většinu uživatelů služby OSP může být – vzhledem 
k jejich zdravotnímu postižení -  největší problém v dostupnosti soc. poradenství  
z hlediska možnosti využití dopravních prostředků, atp.  
 



Průzkum podmínek odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

Asociace poraden pro zdravotně postižené ČR,  
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2009 

26 

Graf U.14: Respondenti z hlediska věku  
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Tab. U.14: Respondenti z hlediska věku  

Věková struktura respondentů do 20 let
21 až 34 

let

35 až 50 

let

51 až 65 

let

66 až 80 

let

81 a více 

let

průměr- 

ný věk
neodp.

počet 4 17 48 92 47 21 57,84 17  
 

Věková struktura respondentů - de facto odpovídá gaussově křivce, největší počet 
respondentů je mezi 51 až 65 lety (40%), 35 až 50, 66 až 80 let se objevuje ve 21%, 
v 9% je věk nad 81 let. Průměrný počet let je téměř 58. Ovšem - jedná se o gaussovu 
křivku v rámci průzkumu. Ve skutečnosti je věkový soubor obyvatel Č R odlišný. 
Z hlediska určení služby OSP pro osoby se zdravotním postižením však průzkum 
potvrdil vyšší četnost využívání služeb osobami vyššího věku. Přitom je možno uvést, 
že nejvyšší počet uživatelů mezi 51 a 65 lety nasvědčuji tezi, že tyto osoby jsou samy 
schopny vyhledat službu a využít jejich služeb. Jestliže porovnáme námi naměřené 
údaje s údaji v grafu č. 9 (a) jež ukazuje zastoupení osob se ZP v populaci obyvatel ČR 
vidíme, že v našem souboru "více absentují" osoby starší 65 let věku a dokonce více 
než 80 let věku - tedy osoby, které však, z hlediska výskytu tzv. ZP v celkové skupině 
osob ČR převažují! 
 
Opět vyvstává do popředí dostupnost - přístupnost služby OSP pro 
všechny skupiny osob, které tuto potřebují! Nejen teritoriální, ale 
i "věková" dostupnost služby je poddimenzována! 
 
 
Položka č. 11: Důvody pro přiblížení poradenské služby 
 

V rámci této položky (ovšem s omezením daným metodologií šetření) jsme 
sledovali, zda uživatelé služby sami požadují přiblížení služby svému bydlišti – 
a z jakého důvodu. (oním omezením míníme, že tato otázka by byla nejlépe sledována 
u uživatelů, kteří službu z nějakého - třeba zde uvedeného důvodu - navštívit vůbec 
nemohou! Takové šetření by si však vyžádalo zcela odlišný rozsah - a také náklady). 
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Graf U.15: Názory respondentů na důvody pro přiblížení služby 
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Tab. U.15: Uživatelé a důvody pro přiblížení služby 

Důvody pro přiblížení poradenské služby
doprava a 

bariéry

zdravotní 

stav 

zdravotní 

pomůcky
finance ostatní neodp.

počet 39 20 4 6 6 171  
 

Jako hlavní důvody pro přiblížení poradenské služby k místu bydliště 
respondenti vidí samotnou dopravu do místa poradny a s ní spojenými 
bariérami (MHD, vstup, prostor poradny, atp.), jedná se 52% (v abs. číslech 39 resp.), 
dalším důvodem byl zdravotní stav, který byl hlavním "důvodem" pro přiblížení 
služby, a to v 27% (20 resp.), dále se objevují finance a ostatní důvody shodně 
v 8% a zdravotní pomůcky,které se vlastně také váží ke zdravotnímu stavu 
a bariérám, a to v 5%.  
Dvě hlavní kategorie - doprava a bariéry a zdravotní stav tvoří více než 

3/4 všech odpovědí. Ukazuje se tak, že cca pouze 1/4 faktorů je neovlivnitelná, a to 
zejména zdravotní stav. Ostatní důvody jsou ovlivnitelné, tedy můžeme je nějakým 
způsobem modifikovat a zlepšit. Pokud dovoluje zdravotní stav se alespoň jednou 
dostavit do služeb sociálního poradenství, potom je velká šance se domluvit 

a) na možnostech terénního poradenství,  
b) finance - vyjednání příspěvku na péči (pokud není),  
c) v oblasti zdravotních pomůcek - vyjednat možné pomůcky nebo doporučit,  
d) doprava a bariéry (obdobně jako ve financích) - tím nemáme na mysli např. 

objednání taxíku, ale opět využití případně dostupné sociální služby - osobní 
asistence, transport.. 

Nutno dodat, že v tomto případě byla malá návratnost - malý počet odpovědí, 
protože se jednalo o otevřenou otázku. (neodpovědělo 171 resp.) 
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Položka č. 12: Co uživatelé služby OSP nejvíce postrádají 
 
Graf U.16: Co uživatelé služby poradenství postrádají 
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Tab. U.16: Uživatelé a názory na to co postrádají ve službě poradenství 

V oblasti poradenství uživatelé nejvíce 

postrádají

informace a 

informační 

materiály 

osobní 

přístup a 

kvalitnější 

vzdělání

pracovně-

právní a 

technická 

podpora

skupinové 

poradenství

širší výběr 

pomůcek
ostatní neodp.

počet 32 4 4 5 19 17 165  
 

V oblasti poradenství uživatelé nejvíce postrádají ve 40% (32 respondentů) 
informace a informační materiály. Nelze ovšem přesně určit, zda se jedná 
o materiály k možnostem sociálního poradenství nebo konkrétní metodiky a "návody" 
k řešení určitých situací a obtíží. 

Ve 23% se případů objevuje požadavek na "širší výběr pomůcek", což může být 
vnímáno jednak jako zajímavý podnět vzhledem k poradenským zařízením (např. 
jako podnět získávání většího přehledu či kontaktu na firmy, které vyrábějí pomůcky 
pro ZP) . Jednak se ovšem jedná o potvrzení skutečnosti "obecně známé". Řada 
poskytovatelů služby OSP pro osoby se zdravotním postižením (typicky krajská 
"Centra pomoci pro ZP") mají registrováno více sociálních služeb než jen službu OSP 
- např. i službu osobní asistence, sociálně aktivizační služby apod. Na jedné straně 
je tato koncentrace služeb u jednoho poskytovatele v některých případech pro 
uživatele výhodná, na straně druhé může někdy docházek ke "konfliktu zájmů".  
 
Zpracovatelé šetření se přiklánějí k "nezávislosti poskytovatele služeb OSP", která má 
být vyjádřena i v tom, že služby poradenství budou poskytovány skutečně 
"samostatně" a nikoliv v „balíčku“ se službami ostatními. 
 

Třetí významnou kategorií jsou ostatní (21%), kde byly v nízké kvantitě – vždy 
1x až 2x zastoupeny tyto možnosti – požadavky: bezbariérovost dopravy, služba 
osobní asistence, speciální druhy soc. porad. (např. pro matky s dětmi, v oblasti 
lázeňství, pro "řešení zdravotních problémů", pro sluchové postižení), dále delší 
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úřední hodiny, větší podpora státu, respitní péče ad. Některé z těchto kategorií – 
požadavků – jsou službou odborného soc. poradenství řešitelné, jiné nikoliv. Tyto 
slouží více jako pohled respondentů na kvalitu sociálních služeb u nás obecně.  

 V 5% odpovědí jsou uvedeny pracovně-právní a technická podpora, tedy přístup 
k pracovním kontaktům a vyjednáním smluv. U 6% se hovoří o skupinovém 
poradenství - kterou můžeme nazvat svého druhu "poradenskou intervizí". Jedná se 
o službu, která by mohla být zajímavým doplňkem služby OSP pro občany se stejným 
zdravotním postižením (a z něj vyplývajících obdobným poradenským případem). 
Možnost sdílení svých problémů za moderování pracovníka sociálního poradenství by 
(v některých případech a při dodržení pravidel pro tento typ intervencí) mohla 
být pro uživatele efektivní.   

Jako v předchozí otázce se i v této objevuje velký počet možností "neodpověděl", 
vzhledem k modelu otevřené otázky. 
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Část II. 
Vyhodnocení odpovědí respondentů – poskytovatelů 

služeb 
 
Položka č. 1: Poskytovatelé a názory na zajištění služby OSP v regionu 
 
Graf P.1: Názory poskytovatelů na zabezpečení OSP ve vztahu k jednotlivým 
skupinám osob se ZP 
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Tab. P.1: Názory poskytovatelů na zabezpečení OSP ve vztahu k jednotlivým 
skupinám osob se ZP 

1 2 3 4 5 0 průměrná hodnota

Osoby s tělesným postižením 42 20 6 2 0 10 1,54

Osoby se zrakovým postižením 22 24 16 6 2 10 1,83

Osoby se sluchovým postižením 24 22 26 0 2 6 2,11

Osoby s mentálním nebo duševním onemocněním 22 22 8 14 6 8 2,58

Osoby pečující o osoby s postižením 30 22 10 10 0 8 2

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)Zabezpečení soc. porad. pro osoby se zdravotním 

postižením v regionu poskytovatele

 
 

Cílem této položky bylo zjistit názory samotných poskytovatelů na zajištění služby 
OSP v regionu – tedy – nikoliv bezprostředně ve vazbě na jejich vlastní aktivity- ale 
obecně na zajištění služby i prostřednictvím ostatních subjektů. Tvůrci dotazníku 
vycházeli z toho, že právě pracovníci OSP již budou mít „lepší“ přehled o zajištění 
služeb ve vztahu k jednotlivým skupinám osob se ZP. 

U poskytovatelů se nejlepší průměrné hodnoty v zabezpečení soc. porad. 
pro osoby se ZP v regionu dočkalo poradenství pro osoby s TP a to 
průměrnou známkou 1,54, kdy procentuální hodnocení 1-2 tvoří celých 89% 
odpovědí v této oblasti. Chybí zde také známka 5 - nejhorší. Oblast osob s TP má 
největší absolutní četnost odpovědí 1, a to 21 (což je 60%). Druhé v pořadí se umístilo 
porad. pro osoby se zrakovým postižením - s průměrnou známkou 1,83 a vyrovnanou 
četností hodnocení 1 - 3 (22, 24 a 16), odpovědi 1-2 tvoří 66%. Třetí se umístilo 



Průzkum podmínek odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

Asociace poraden pro zdravotně postižené ČR,  
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2009 

31

poradenství osobám pečujícím o osoby s postižením – průměrná známka 2 - 
hodnocení 1-2 je zastoupeno podílem 72%, žádná odpověď 5 - nejhorší.  

Poradenství pro osoby se SP - průměrná známka 2,11, má také vyrovnané 
spektrum v hodnocení 1 - 3 (24, 22, 26), známku 1-2 tvoří 62%. U osob s mentálním 
postižením se projevuje nárůst hodnocení 4 (četnost 7), což ovlivňuje i výslednou 
známku, která je 2,58 (i když hodnocení 1-2 je v tomto případě zastoupena v 61%).  

Konstatujeme, že poskytovatelé sami uvádí „bezproblémovou“ či dobrou 
dostupnost (zajištění) služby v regionu zejména u zdravotních postižení, 
která nevyžadují speciální přípravu pro komunikaci (tělesné postižení) 
či komunikaci umožňují bez větších obtíží (zrakové postižení). Naproti tomu postižení 
sluchová a mentální, která již skutečně vyžadují určité komunikační kompetence 
(dovednosti) poradců jsou, dle názoru poskytovatelů v regionech opomíjeny 
či zajištěny nedostatečně.  

 
Graf P.2: Naplnění služeb OSP v regionu z hlediska dalších parametrů služby 
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Tab. P.2: Naplnění služeb OSP v regionu z hlediska dalších parametrů služby 

1 2 3 4 5 0 průměrná hodnota

Dostupnost veřejnými dopravními prostředky 36 26 10 0 2 6 1,73

Kvality služby (dodržování standardů kvality služby) 28 34 16 2 0 0 1,9

Prostorové (materiální, technické) podmínky poskytovatele 8 34 26 4 2 6 1,92

Personální kvality - odborné připravenosti pracovníků poskytovatele 20 40 12 0 2 6 1,97

Kapacity služby pro daný druh - typ zdravotního postižení 16 34 22 4 2 2 2,26

Spolupráce poskytovatelů odbor. poradenství osobám se zdravotním 

postižením se "státními" orgány (obce, kraje) 12 36 18 10 0 4 2,34

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)Naplňování služeb odborného sociálního poradenství v regionu 

poskytovatele

 
 

I u této položky neměli poskytovatelé hodnotit „kvalitu“ a připravenost vlastní 
služby – ale pokusit se zhodnotit obecnou situaci v regionu. Tvůrci dotazníku 
vycházeli z toho, že uvedený model hodnocení je pro poskytovatele výhodnější – 
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a umožní jim případně poukázat i na nedostatky a kritická hodnocení – bez toho, 
že by museli „přiznat“ vlastní podíl na těchto nedostatcích. 

Hodnocení naplňování služeb odborného sociálního poradenství v regionu 
poskytovatele – zde je nejlépe hodnocena oblast dostupnosti veřejnými 
dopravními prostředky, a to průměrnou známkou 1,73 - známka 1-3 byla udělena 
v 97%! Avšak vzhledem k hodnocení uživatelů služeb soc. porad. (v oblasti přiblížení 
služby – položka U. 6 dole) se zdá být tato stránka poskytování služeb ze strany 
poskytovatelů nadhodnocena.  

Dále kvalita služby a personální kvality - průměrná známka 1,9 a 1,97 je 
naopak oproti odpovědím uživatelů mírně podhodnocena (vzhledem k hodnocení 
poslední návštěvy uživatelem - už. 5). V těchto oblastech nejčastěji volili 
poskytovatelé hodnocení 2. U kvality služby tvoří odpověď 1-2 (53%) a 1-3 (98%). 
U personálních (průměrná známka 1,92) kvalit hodnocení 1-2 tvoří 81% a hodnocení 
1-3 - 97%. Prostorové podmínky hodnotí poskytovalé nejčastěji známkou 2-3 (81%), 
známku 1 volí pouze 11% dotazovaných. Je tedy patrné, že téměř všichni 
poskytovatelé považují prostorové podmínky pro poskytování služby 
za „nedobré“! 

Nejhůře hodnotí poskytovatelé naplňování služeb v oblasti kapacity služby, tj. 
připravenost služeb pro jednotlivé druhy občanů se ZP (k tomu viz předchozí 
položka) a spolupráci se státními orgány. U kapacity služby je průměrná známka 
2,26, když se největší četnost hodnocení projevuje známkami 2-3 (72%). 
U spolupráce se "státními" orgány (obce, kraje) je průměrná známka 2,34, kde 
se ve větší míře projevuje také známka 4 (13%) - oproti ostatním oblastem. Jinými 
slovy- služba OSP, v názorech jejích představitelů se netěší „dobré“ spolupráci 
s orgány veřejné správy! Což může mít sekundárně dopad na další – velmi složité 
oblasti zařazování služeb do komunitních plánů, ale zejména na možnost získávání 
dotací apod.  
 
Platí, že představitelé služby OSP v regionech – i celostátně – by měli 
zvýšit své úsilí v oblasti public relations – nejen ke svým potenciálním 
klientům – ale právě k představitelům místních a krajských samospráv 
a státní správy!  
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Graf P.3: Názory poskytovatelů na „zastupitelnost“ jejich služby 

3,74

3,37

Obecní úřad Jiné nestátní organizace

Hodnocení instituce, která by mohla nahradit 
službu sociálního poradenství v požadované 

kvalitě (v případě nesposkytování služby)

průměrná hodnota (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

 
 
Tab. P.3: Názory poskytovatelů na „zastupitelnost“ jejich služby  

1 2 3 4 5 0 prům. hodnota

Obecní úřad 0 12 14 24 20 10 3,74

Jiné nestátní organizace 4 16 14 6 20 20 3,37

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)Možnosti náhrádního poskytování služby v požadované kvalitě (pokud 

by službu neposkytovali) vnímané poskytovateli sociálního poradenství

 
 

Jistě lze namítnout, že se jedná o „spekulativní“ otázku, kdy má představitel 
jednoho proudu OSP zhodnotit, zda v případě jeho „zániku“ by jeho činnost mohl 
plnohodnotně nahradit někdo jiný…. 

Přesto soudíme, že vzhledem ke specifikům, které poradenství pro osoby se ZP 
„z povahy věci samé“ má – je takový dotaz položený v průzkumu relevantní.  

V hodnocení instituce, která by mohla nahradit službu sociálního poradenství 
v požadované kvalitě v případě neposkytování služby dotazovaným poskytovatelem 
se projevuje významně „negativní“ názor respondentů. Např. názor, že tyto služby by 
mohl zajistit obecní úřad získal hodnocení 3,74 a názor, že v regionu jsou jiné nestátní 
organizace schopné situaci řešit získal jen průměrnou známku 3,37.  

Tato otázka zřejmě navazuje na výše uvedenou a posuzovanou spolupráci se 
"státními" orgány, které je hodnoceno nejméně příznivě z dotazovaných kategorií. 
I když zohledníme subjektivitu dané výpovědi – je zřejmé, že služba OSP pro 
osoby se ZP je natolik specifický subsystém modelu poradenství, 
že v současné době (občas se objevující názory) mínění některých 
představitelů veřejné správy, že „to“ může zajistit obec a obdobné orgány 
– je mylný a jeho aplikace (přímo i nepřímo prostřednictvím omezování 
prostředků) by vedla ke zhoršení situace řady občanů se zdravotním 
postižením.  

Tento závěr potvrzují i zjištění uvedená v následujícím Grafu P.3 (a), z nějž 
vidíme, že plných 60% respondentů je přesvědčeno, že služba by v regionu 
v požadované kvalitě „skončila“ – neboť není subjekt, který by je mohl zastoupit. 
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Graf P.3 (a): Názory poskytovatelů na „zastupitelnost“ jejich služby  

 
 
Tab. P.3 (a): Názory poskytovatelů na „zastupitelnost“ jejich služby  

Možnosti náhradního poskytování služby v požadované kvalitě (pokud 

by službu neposkytovali) vnímané poskytovateli sociálního poradenství 
ano ne nevím

Nikdo takový není - služba by skončila 48 24 8  
 

Poskytovatelé jsou v 60% přesvědčeni, že není nikdo, kdo by mohl jejich službu 
nahradit, 30% si myslí, že by služba neskončila a 10% respondentů neví, zda by jejich 
služba pokračovala. Tato otázka navazuje na minulou - hodnocení institucí, které by 
mohly nahradit službu, v případě neposkytování služeb respondentem. 
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Graf. P.4: Hodnocení spolupráce poskytovatelů OSP v regionu  
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Tab. P.4: Hodnocení spolupráce poskytovatelů OSP v regionu  

1 2 3 4 5 0 prům. hodnota

počet 4 26 40 6 0 4 2,63

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)
Spolupráce poskytovatelů navzájem 

 
 

Jestliže výše poskytovatelé uvedli kritický názor ve vztahu k zastupitelnosti své 
služby – a ještě před tím v některých případech (sluchové, mentální postižení) 
hodnotili kriticky nabídku služeb v regionu, je potřebné zjistit, jak poskytovatelé sami 
ve své spolupráci a součinnosti tyto nedostatky odstraňují. Prvotním předpokladem je 
samotná existence „jistého stupně“ spolupráce s ostatními poskytovateli. 
Hodnocení vzájemné spolupráce poskytovatelů - pouze 5% hodnotí 

spolupráci jako nejlepší, tedy známkou 1, dále 34% známkou 2 a nejvíce - 
známkou 3 hodnotí 53% poskytovatelů. 8% hodnotí známkou 4. Je pravdou, 
že žádný poskytovatel nevyužil hodnocení známkou 5.  

Nicméně – i takto uváděné výsledky – více než polovina hodnotí známkou „Tři“ – 
tedy „pouhý průměr“ jsou opětovným důkazem potřeby zlepšení „vztahů s veřejností“ 
– zde veřejností odbornou. Nakonec – totéž požaduje i jeden ze standardů kvality 
sociálních služeb. 

To poukazuje na určité rezervy v komunikaci, organizaci (spolupráci) mezi 
jednotlivými poskytovateli. Znovu je otázka, zda-li existuje nějaký efektivní způsob 
komunikace mezi poskytovateli na národní či oblastní úrovni. V otevřených 
odpovědích se hovoří o vytvoření nebo plánu na vytvoření katalogu poskytovatelů 
služeb sociálního poradenství.  
 
Je zřejmé, že u poskytovatelů sociálních služeb existuje poptávka po 
„platformě spolupráce“. Na druhé straně nelze přehlédnout – v prostředí 
omezených zdrojů – že v pozadí může naopak být i jistá „rivalita“ mezi 
poskytovateli… 
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Položka č. 2: Poskytovatelé a připravenost služby z hlediska druhu 
zdravotního postižení, vzdálenosti a připravenosti poraden  
 
Graf P.5: Rozsah služeb daného poskytovatele pro uživatele se ZP 
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Tab. P.5: Rozsah služeb daného poskytovatele pro uživatele se ZP 
Specifika poskytování služby odborného sociálního poradenství ano spíše ano ne neodp.

Jsme zaměřeni na všechna zdravotní postižení 38 14 22 6  
 

U této položky již nebyla hodnocena „obecná“ připravenost poskytovatelů, ale 
připravenost respondenta – zde poskytovat služby jednotlivým klientům s různými 
zdravotními postiženími.  

Připravenost poskytovat služby pro klienty se všemi druhy postižení - zde 
polovina respondentů (51%) uvádí odpověď ano, tedy více než polovina poskytovatelů 
je zaměřena na všechny druhy postižení a mají dle svého mínění potenciál poskytnout 
své služby co největšímu okruhu lidí se ZP. Jenda pětina (19%) odpovědělo variantou 
„spíše ano“. 30 % respondentů potom uvádí, že nejsou zaměřeni na všechny druhy 
postižení. Jestliže poskytovatelé uvedli variantu, že jsou zaměřeni na jednotlivá 
postižení, potom nejčastěji uváděli vícečetné či kombinované postižení, a to v 50%, 
těch, kteří tuto možnost zvolili. Zaměření na sluchové postižení zvolilo 17%, a ve 12% 
je to zaměření na postižení tělesné a mentální postižení. V 6% případů je poradna 
zaměřena na zrakové postižení a jen ve 3% se objevilo zaměření na poruchy řeči.  

K této otázce je třeba dodat, že, vzhledem k počtu respondentů, se jedná pouze 
o informativní průzkum, který má dopad na interpretaci výsledků i ostatních položek 
– není však schopen podat obraz o připravenosti služby OSP pro zdravotně postižené 
naplňovat potřeby klientů s jednotlivými postiženími v rámci ČR. 
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Graf P.6: Poskytovatelé a místo poskytování služeb  
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Tab. P.6: Poskytovatelé a místo poskytování služeb  
Místo poskytování služeb ano ne neodp.

V poradně 78 0 2

Na detašovaném pracovišti mimo poradnu 36 42 2

V místě bydliště uživatele 56 22 2  
 

Nabídka místa poskytování služeb je ve 100% uvedeno „přímo v poradně“, takže 
je jisté, že každé poradenské zařízení poskytuje službu "prezenčně", což je v našich 
podmínkách obvyklé - běžné. Naopak na detašovaném pracovišti poskytuje službu 
pouze 46% dotazovaných, což je méně než polovina poskytovatelů, kteří tímto 
způsobem poskytují službu. Nejspíše se bude jednat o větší poskytovatele, kteří si 
mohou dovolit detašované pracoviště (na základě poptávky ze strany uživatelů).  

Otázkou v tomto směru zůstává, zda-li se vyplatí vést detašované pracoviště nebo 
poskytovat služby terénně - měla by vždy probíhat jistá ekonomická analýza a swot 
analýza detašovaného pracoviště (v porovnání s poskytováním většího množství 
terénních služeb). Terénní služby - jejich poskytování v místě bydliště uživatele 
poskytuje 72% respondentů, což je téměř 3/4 poskytovatelů. Vzhledem ke ZP 
uživatelů služby OSP je poskytování takové služby doslova nutností. Nejde jen 
o poskytovatele - kdo neposkytuje tuto službu, přichází o klientelu. Jde zejména 
o občany – potenciální uživatele, kteří v řadě případů (viz položky U – dostupnost 
služby) nemají možnost navštívit „kmenové“ pracoviště služby, či je pro ně návštěva 
z řady důvodů obtížná.  
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Graf P.7: Poskytovatelé a místo poskytování služeb - vzdálenost pro uživatele 
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Tab. P.7: Poskytovatelé a místo poskytování služeb - vzdálenost pro uživatele 

Rozsah vzdálenosti poskytováných služeb průměr minimální maximální

Uveďte počet km nejvzdálenější obce, v níž poskytujete 

služby přímo (návštěvy) 33 5 80

Uveďte největší vzdálenost, z níž k vám přijíždí klient 49 5 300  
 

Rozsah vzdálenosti poskytování služeb je zde uveden ve dvou rovinách, tzn. jaká 
je vzdálenost v případě poskytování služby (terénní poradenství) a druhá rovina – 
tj. vzdálenost, kterou musí urazit klient, jestliže přichází do „kmenové“ poradny. 

V první části - minimální počet km je 5, maximální vzdálenost obce, kde je 
poskytována služba je 80km, průměr všech odpovědí v této rovině je 33km, tedy při 
poskytování terénního poradenství, pracovník ujede průměrně 33km za klientem. 
Je třeba říci, že vzdálenost 80 km, která byla uvedena, jako nejzazší pro poskytování 
služby je velmi vysoká. Při očekávaném vybavení motorovými vozidly v poradnách 
(takřka žádné), se jedná o cestu poradce prostředky HD – tedy můžeme očekávat 
jednu poradenskou intervenci za celý pracovní den! 

 V druhé části - vzdálenosti, kterou musí urazit klient ke službě - minimálně 1 km, 
maximálně až 300km, což je zvláštní údaj, ale byl v dotazníku uveden. Je možné, 
že se jedná o vysoce specializované poradenství, se kterým je klient nejspíše spokojen. 
Průměrná vzdálenost, kterou musí urazit klient je 49 km.  
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Graf P.8: Poskytovatelé a naplnění jejich kapacity  
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Tab. P.8: Poskytovatelé a naplnění jejich kapacity  

Vytíženost služby průměr minimum maximum

Z hlediska kapacity a vašich možností jste vytíženi na: 75,84% 10% 100%  
 

Vytíženost služeb sociálního poradenství - jedná se o údaj, kde poskytovatelé 
sami hodnotili své možnosti poskytovat služby – de facto jaké mají „rezervy“ pro 
navýšení počtu intervencí, porad apod. Nejdůležitější je průměrná hodnota 
vytíženosti služeb soc. poradenství, a tato hodnota je 75,84%, Relativně často se 
odpovědi pohybovaly v oblasti 70 - 90% vytíženosti, ale na druhou stranu zde byly 
také služby, které nebyly vytíženy ani z poloviny.  

Jakkoliv v praxi nikdy nelze dosáhnout vytíženosti 100%, přesto údaj o 10% 
vytížení konkrétní poradny je alarmující – buď svědčí o naprostém nepochopení této 
otázky respondentem (byla ovšem velmi jednoduchá!), nebo je v daném prostoru 
poradna „zbytečná“…. 
 
Graf P.9: Poskytovatelé a výhled počtu pracovníků  
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Tab. P.9: Poskytovatelé a výhled počtu pracovníků  

Očekávaná změna počtu pracovníků v příštím roce zvýší se
zůstane 

stejný
sníží se 

nevíme - 

dle dotace
neodp.

počet 2 40 0 36 6  
 

S předchozí otázkou na naplněnost kapacity souvisí i očekávání poskytovatelů 
ve vztahu k počtu jejich pracovníků. Zde dominují dvě odpovědi, které spolu tvoří 
téměř sto procent odpovědí. 51%, což je 40 respondentů odpovědělo, že počet jejich 
pracovníků zůstane stejný. 46% (36 resp.) odpovědělo, že neví - dle dotace, tzn. 
si nejsou jistí, zda-li pracovníky zaplatí nebo nikoliv – rozumíme této položce jako 
„skrytou hrozbu“ pro případné propouštění pracovníků. Jen 3% (2) uvedli, že se počet 
pracovníků zvýší.  

Zajímavé je, že žádný z respondentů neuvedl, že se počet jeho pracovníků sníží. 
Pokud se podíváme na rozdělení kategorií, tak zjistíme, že zhruba polovina ví, že bude 
mít stejný počet pracovníků a polovina si není jistá, nechtěla by pracovníky snižovat, 
ale neví, jak dopadne dotační řízení.  

Podstatné je, jestliže uvedené výsledky porovnáme s ostatními údaji, tj. zejména 
údaji o: 

� dostupnosti služby pro osoby se ZP dle druhu ZP, 
� dostupností služby z hlediska vzdálenosti, 

potom zjistíme, že obavy se snižování prostředků – a tím i počtu poradců – 
jako svého druhu imanentní součást života v sociálních službách – jsou 
důkazem toho, že stavět kvalitní, dlouhodobou a plnohodnotnou službu 
OSP pro osoby se ZP je v současné právní a ekonomické situaci takřka 
nemožné. Že tím trpí kvalita služby a její dostupnost je víc než zřejmé! 
  
 
Položka č. 3: Poskytovatelé a místo služby v komunitních plánech  
 
Graf P.10: Výslovné uvedené služby OSP v komunitním plánu  
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Tab. P.10: Výslovné uvedené služby OSP v komunitním plánu  
Je vaše služba výslovně uvedena v Komunitním plánu? ano nevím ne neodp.

počet 54 10 6 10  
 

Výslovné uvedení služby v komunitním plánu uvedlo 77% (54 resp.), což je více 
než ¾. Zajímavé ovšem je (v uvozovkách zajímavé), že 14% (10) respondentů neví, 
zda je služba v komunitním plánu uvedena! A 6 poskytovatelů (9%) naopak ví, 
že nikoliv. 

Naprostá většina odpověděla, že je služba uvedena. Ovšem odpověď jedné pětiny 
respondentů ve smyslu „nevím či ne“ – je alarmující! Jistě zejména pro dané 
konkrétní poskytovatele, ale v končeném důsledku pro osoby se ZP v daném regionu!  
 
Graf P.11: Hodnocení kvality (přínosu) komunitního plánu  
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Tab. P.11: Hodnocení kvality (přínosu) komunitního plánu 
Je ve vašem regionu realizován Komunitní plán (plán strategického rozvoje) 

sociálních služeb tak, aby bylo možno uvést konkrétní výsledky?
ano ne nevím neodp.

počet 48 18 12 2  
 

Realizace Komunitního plánu v rámci regionu s konkrétními výsledky – tedy 
přesvědčení respondentů o významu KP pro rozvoj sociálních služeb uvádí jen dvě 
třetiny, tj. 62% (48 resp.). Jedna pětina - 23% (18) uvedlo, že KP přínos nemá a 15% 
(12) neví. Je možné, že právě respondenti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že komunitní 
plán „je nanic“ – uváděli u předchozí otázky, že v něm nejsou uvedeni či neví.  

Jistě je možno názor respondentů považovat za platný – je skutečností, že řada 
komunitních plánů je více či méně dobře napsaným slohovým cvičením pro splnění 
dané povinnosti, ovšem ve skutečnosti se jím buď místní politici neřídí, nebo 
je splnění úkolů v plánu uvedených v místních podmínkách neřešitelné… 
 
Jakkoliv je možno mít pro tyto názory respondentů pochopení – měli by 
si uvědomit, že z dlouhodobého hlediska je podceňování komunitních 
plánů pro službu OSP nevýhodné! 
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O tom ostatně v další položce – která sleduje vliv uvedení služby v KP na její 
financování… 
 
Graf P.12: Participace na KP a dopad na podporu služby OSP 
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Tab. P.12: Participace na KP a dopad na podporu služby OSP 
Má tato skutečnost vliv při přidělování financí či jiné podpory z hlediska 

regionální samosprávy?
ano nevím ne neodp.

počet 22 16 20 22  
 

Vliv participace na přípravě a tvorbě komunitního plánu na následné přidělování 
financí a jinou podporu z hlediska regionální samosprávy přiznává či uvádí 38% 
respondentů (22 resp.). Ve 34% ( u 20 resp.) se setkáváme s odpovědí zápornou, tzn. 
přibližně stejně velký počet respondentů si myslí, že KP nemá vliv na financování 
(a ostatní vztahy) jako je těch, kteří tuto možnost připouštějí – či dokonce mají tuto 
zkušenost.  
Nemůžeme tedy přijmout jako „rozhodující“ ani jedno z uvedených 

tvrzení, nicméně, můžeme zřetelně konstatovat minimálně „rozpaky“ 
ve vztahu k významu komunitních plánů pro rozvoj služeb OSP u nás!  
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Graf P.13: Zájem a podpora místních komunit pro službu OSP 
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Tab. P.13: Zájem a podpora místních komunit pro službu OSP 

1 2 3 4 5 0 průměrná hodnota

Obec 6 14 30 8 12 10 3,09

Kraj 0 16 26 14 8 16 3,29

Úroveň podpory a zájmu představitelů místních komunit 

o odborné sociální poradenství občanům se ZP

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 - neodpověděl)

 
 

Ve shodě s výsledky předchozích odpovědí - položek jsou i názory respondentů na 
tuto oblast, tj. úroveň podpory a zájmu místních komunit o odborné 
sociální poradenství občanům se ZP hodnoceny spíše negativně. Známkou 
3,09 byla ohodnocena podpora ze strany obce a známkou 3,29 podpora ze strany 
kraje – vždy o odborné sociální poradenství občanům se ZP. Známky nepřímo 
navazují na odpovědi v oblasti spolupráce poskytovatelů soc. poradenství a obcí 
a krajů, které vykázaly obdobné názory.  
 
 
Položka č. 4: Volné hodnocení respondentů 
 
     V následující části zprávy jsou, pro lepší přehlednost názorů poskytovatelů služeb 
na předmětnou oblast uvedeny „přepisy“ všech volných odpovědí respondentů na 
danou otázku.  Pro lepší přehlednost jsou odpovědi rozlišeny ve třech variantách 
(sloupcích), z nichž první uvádí odpovědi „negativní“, tedy ty, které nesouhlasily 
s názorem či předpokladem na něž se otázka tázala. V prostředním sloupci jsou 
odpovědi, které bychom mohli označit jako „ano ale“, nebo „jakž takž“, tzn. 
respondenti vidí jistý výsledek ve směru směřování otázky, nejsou však o něm 
přesvědčení, vidí jen dílčí výsledek a dopad apod. V posledním sloupci jsou odpovědi, 
které „otázku potvrzují“, tzn. podávají na ni kladnou a potvrzující odpověď. 
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Tab. P.14: Dopad komunitního plánu na službu odborného sociálního poradenství 
pro osoby se ZP 

Negativní Neutrální Pozitivní, rozvíjející

Žádný dopad nebo negativní 

protože komunitní plán města 

odborné sociální poradenství 

neřeší.

Zahájení kroků k navýšení a 

zlepšení kvality terénních 

zdravotních a sociálních služeb.

Ostatní poskytovatelé sociálních 

služeb o odborném poradenství 

vědí a mohou ho doporučit svým 

klientům.

Přínos v posledních letech 

nevidím vůbec žádný.

Výrazně se neprojevuje, význam 

má pouze pro udělování dotací.

Služba byla na základě 

komunitního plánu zřízena.

Nemá žádný konkrétní dopad.

Zatím je ve fázi příprav, do 

vytvoření se zapojilo i naše 

zařízení.

Katalog - poznali se poskytovatelé 

mezi sebou - vzájemná 

spolupráce.

Na spolupráci při vytváření 

komunitního plánování se 

poradna podílela cca v roce 2007. 

Výsledky a účelnost komunitního 

plánování nebyly dosud poradně 

prezentovány. Spolupráce je 

zatím na nulovém bodě, cca od 

počátku roku 2008.

Vydání katalogu sociálních a 

souvisejících služeb.

Zlepšila se bezbariérovotst 

chodníků, zlepšila se 

bezbariérovot místní dopravy, 

pracovnice Městského úřadu 

posílají klienty do naší poradny ať 

již o radu nebo pomoc při 

vyplňování různých žádostí apod. 

V rámci komunitního plánu v 

našem regionu se pořádají různé 

akce zaměřené k propagaci 

činností jednotlivých organizací 

poskytujících sociální péči, je 

vydáván katalog sociálních služeb, 

jsou poskytovány dotace.

Větší podpora od měst a obcí, 

seznámení s ostatními 

poskytovateli, prosazení i 

vlastních cílů, větší informovanost 

o službě díky katalogu.

Zajišťování potřebných služeb pro 

osoby se zdravotním postižením v 

našem regionu. Lepší možnosti při 

zajišťování poskytovaných služeb 

pro ZP spoluobčany.

Větší spolupráce mezi NO a úřady.

Užší spolupráce NNO se státními 

úřady.

Vydání katalogu soc. služeb, - 

vydání adresáře poskytovatelů, - 

vydání tiskovin - prevence 

kriminality a prevence násilí a 

zneužívání seniorů a ZP.

Dopad komunitního plánu na službu odborného sociálního poradenství pro osoby se ZP
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Komentář: 
V předchozí tabulce jsme zpracovali otázku „Dopad komunitního plánu na službu 

odborného sociálního poradenství pro osoby se ZP“. Množství vyplněných odpovědí 
bylo vzhledem k množství poskytovatelů poměrně malé. Negativní a neutrální 
odpovědi byly zastoupeny v menší polovině. Tři odpovědi byly negativní, čtyři 
neutrální a deset odpovědí bylo pozitivních či rozvíjejících. Můžeme obecně říct, že 
při negativních odpovědích a neutrálních odpovědí se nesetkáváme s bližší specifikací 
– v čem je dopad negativní či neutrální. U pozitivních odpovědí se setkáváme 
s podrobnějším a jasnějším vyjádřením respondentů. Pozitivní odpovědi jsou 
založeny na zlepšení spolupráce poskytovatelů s orgány státní správy, lepších 
informacích, provázanosti… 
 
Tab. P.15: Prostor pro Vaše postřehy, náměty a doporučení  

Negativní Neutrální Pozitivní, rozvíjející

Chybí systematická zpětná vazba 

o potřebách zdravotně 

postižených od poskytovatelů 

směrem ke kraji.

Uvítali bychom, kdyby byly dotace 

schváleny na 3-5 let ve výši, která 

odpovídá nárokům, které jsou na 

nás kladeny soc. zákonem, 

standardy a inspekcemi. Je zde 

propastný nesoulad - klient musí 

mít zaručenou kvalitní péči po 

všech stránkách a pracoviště? Kde 

jemu kdo čím ručí? To žije v 

naprosté nejistotě.

Větší pravomoc org. Neziskového 

s. - poskytovatelů OP.

Poskytování soc. služeb je ve 

velké míře závislé na finančním 

zajištění. Máme spoustu nápadů, 

jak rozšířit služby včetně 

preventivních programů, ale 

většinou vše „ztroskotá“ na 

finanční podpoře. Dotace z MPSV 

se každým rokem spíše snižuje, 

dotace z kraje již druhým rokem 

nemáme žádné. Příspěvky 

obecních či městských úřadů 

v rámci regionu jsou dosti 

ojedinělé a nízké. V současné 

ekonomické situace je napjatá ve 

všech oblastech, ale je smutné, že 

nezbývá na osoby zdravotně 

postižené, kteří jsou ve velké 

míře odkázáni právě na 

společnost. Každý z nás se může 

kdykoli ocitnout ve stejné 

zdravotní či životní nelehké 

situaci.

Několikrát jsme se setkali s tím, 

že odborné sociální poradenství je 

vnímáno jako „doplňková“ či 

„nadstandardní“ služba, která je 

financována pouze tehdy, když 

peníze budou – viz dotační řízení 

některých krajů a obcí, kde 

poradenství není podporováno 

vůbec. Přitom naše zkušenosti 

ukazují, že včasným a správně 

cíleným poradenstvím je možné 

zabránit situacím, které vedou 

k sociální izolaci či umístění 

uživatele do institucionálního 

zařízení (ústavu). 

V nejrůznějších žádostech o 

dotaci jsme dotazováni na počet 

intervencí, přičemž se jako 

intervence bere jen čas strávený 

přímo s klientem, nezohledňuje 

se doba potřebná na nutnou 

přípravu poradce a zpracovávání 

dokumentace (tj. zjišťování a 

zpracovávání odpovědí, vzájemné 

konzultace a evaluace služby, 

vytvoření databáze dle poptávky, 

prezentace Poradenského centra 

SPMP ČR). Dále pak je poptáván 

počet klientů a nebere se 

v úvahu, že některý klient pracuje 

s poradcem na individuálním 

plánu a schází se tedy pravidelně. 

Tento počet je pak hodně 

zavádějící. V žádosti poté 

„vypadne“ koeficient, o kterém 

se těžko diskutuje. Uvítali bychom 

více informativních seminářů pro 

poradce v sociálních službách. 

Dále také větší míru spolupráce 

při připomínkování právních 
O spolupráci s poradnou pro daný 

účel jeví místní komunity 

minimální zájem a spíše inklinují k 

systému "každý na svém písečku".

Větší jistota při přidělování dotací 

na tyto účely - termíny přiznání.

Prostor pro Vaše postřehy, náměty a doporučení
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V regionu funguje řada 

poskytovatelů odborného 

poradenství pro ZP bez 

dostatečného odborného a 

personálního zabezpečení. 

Systém poraden pro ZP 

provozovaný SZdP byl jedinečný, 

pravidelná školení, metodická 

pomoc, opora odborníků.  
 
Komentář: 

V této části dotazníku měli poskytovatelé vytvořen prostor pro jakékoliv náměty 
a doporučení. Jednalo se proto o odpovědi rozvinutější a to ve všech případech – 
pozitivních, negativních i neutrálních. Mírnou převahu (4) měly negativní odpovědi, 
tři odpovědi byly neutrální a dvě odpovědi pozitivní. Odpovědi byly poměrně 
rozdílné, ale postřehy se týkaly zejména  oblasti finančního zajištění služby. 
 

Tab. P.16: Můžete na konkrétní případové studii uvést příklad prokazující 
či osvědčující, že odborné sociální poradenství pro OZP poskytované vaší organizací 
(tj. neziskovou, církevní, charitativní ad.) je nezbytným doplněním této služby 
poskytované státem (tj. příslušnými úřady a jimi zřízenými poskytovateli)?       

Můžete na konkrétní případové studii uvést příklad prokazující či osvědčující, že odborné sociální 

poradenství pro OZP poskytované vaší organizací (tj. neziskovou, církevní, charitativní ad.) je 

nezbytným doplněním této služby poskytované státem (tj. příslušnými úřady a jimi zřízenými 

poskytovateli)?      

Pacient lůžek následné péče (též mají osp) byl dlouhodobě překládán mezi zdravotnickým zařízeními 

pro svoje těžké zdrav. Postižení prostřednictvém osp mu byla zajištěna v rámci naší organizace pobytová 

soc. služba, která má rovněž osp. Zde klient dlouhodobě pobývá, během pobytu mu osp byl zajištěn mj. 

elektrický vozík (nezajistilo žádné zdravotnické zařízení, praktická lékařka ani soc. odbor obce! klient v 

této službě spokojeně vyčkává na výzvu soc. zařízení, ke kterému podal žádost o přijetí.

Naši poradnu pro osoby se zdravotním znevýhodněním navštěvují zejména osoby se zdravotním 

znevýhodněním, které mají problém v jednání se státními institucemi, např. nevědí, na jaké dávky, 

příspěvky mají nárok, o co si mohou zkusit zažádat, potřebují pomoc s vyplněním žádostí. Formulářům 

žádostí ve velké míře nerozumějí, nevědí, kde formuláře najdou a co do nich vyplnit. když se na vyplnění 

formuláře zeptají pracovníka daného úřadu, ve velké míře se setkávají s odmítnutím, strohým přístupem, 

či negativismem. V závislosti na tomto jednání se bojí, zdráhají na cokoli dalšího zeptat, někteří se 

dokonce bojí o dávku následně zažádat. 

Pozitivní odpovědi

Například jsem se setkala s jednáním úředníka, který se odmítl žádostí o dávku zabývat - když klientka v 

hmotné nouzi přežila dosud, zvládne to i v dalším období, doslova řekl: "však ona zítra neumře“ což je 

přímo otřesné! Této uživatelce jsem pomohla vyplnit žádost o příslušnou dávku, vysvětlila jsem ji, v jaké 

je uživatelka situaci, co je potřeba, j. Uživatelka si poté zvládla na úřad zajít sama a dávky si vyřídila, 

zažádali si o ně a byly ji přiznány.
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Poradenství osobám s afázií žádný jiný subjekt neposkytuje. Málo konsistentní a často nepřesné 

informace o možnostech poskytované zdravotní a sociální péče obdrží osoby s afázií ve zdravotnických 

zařízeních - dále zůstávají v informačním vakuu umocněném podstatou handicapu (poruchou 

komunikace), která znemožňuje využití nespecifických typů poradenských zařízení. Mnoho klientů - a 

jejich blízkých - se až prostřednictvím našich internetových stránek, resp. konzultací, které poskytujeme 

dozvídá základní informace o podstatě afázie, možnostech terapie a ev. sociální podpoře.

Vdova, 80 let, 98% nevidomá, žijící sama v RD, zamítnuta žádost o zvýšení PnP, po osobní přítomnosti a 

intervenci pracovníka CZP ZK při novém sociálním šetření zvýšení PnP dosaženo.

Setkala jsem se např. s uživatelkou naší služby, která absolutně neporozuměla obsahu sdělení od České 

správy sociálního zabezpečení, na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení ji tento obsah nebyl 

zřetelně vysvětlen vzhlědem k jejím intelektovým schopnostem. Této uživatelce jsem trpělivě 

vysvětlila obsah tohoto dokumentu – s ohledem na její intelektové schopnosti a na základě obsahu 

dokumentu jsem ji vysvětlila, co by měla udělat, jaké by měly být její další kroky. Uživatelka se dle toho 

postupu řídila dosáhla toho, co potřebovala. To bylo zjištění, že splňuje podmínky pro invalidní důchod – 

dle posudku lékařské posudkové komise, ale vzhledem k tomu, že nemá splněnou potřebou dobu 

důchodového pojištění, tak ji nebude tento důchod vyplácen. Musí splatit potřebnou částku a poté ji 

bude důchod vyplácen. Vzhledem k tomu, že uživatelka nemá finanční prostředky  k tomu, aby tuto 

částku splatila, zvolila si možnost podat prosbu o odstranění tvrdosti zákona k ministrovi práce a 

sociálních věcí. Nyní se čeká na vyrozumění / rozhodnutí pana ministra. Uživatelka byla zároveň oučena o 

tom, že na toto rozhodnutí může čekat dlouho, i několik měsíců a může to mít negativní výsledek. 

Uživatelka se rozhodla, že nyní vyčká na výsledek a poté budé situaci řešit až dle výsledku. S uživatelkou 

jsem řešila její situaci komplexně, ne jen z jednoho pohledu. Tzn., že jsem ji nastínila možnosti, které 

dosud má a co bude pravděpodobně potřeba učinit v případě negativního rozhodnutí ze strany pana 

ministra.Ze své 20ti leté praxe přímo v poradně mám pocit, že úředníci nikomu nic neradí a rovnou odesílají 

klienty za námi do poradny. Jsou skoupí na slovo a často ani pořádně sami nevědí, raději posílají k nám.

Často k nám chodí klienti, kteří již prošli sociálním odborem na obecním úřadě, různými organizacemi, 

které jejich problémy nedokázaly řešit systémově a dlouhodobě, popř. Si s našimi uživateli (lidmi s MP) 

„nerozuměli“. My s těmito lidmi již máme několikaleté zkušenosti, v případě potřeby dokážeme 

zprostředkovat pomoc odborníka a velmi často zprostředkováváme zájemcům další služby. Pokud to 

naše kapacita dovolí, pracujeme s klienty na individuálním plánu (u dlouhodobějších záležitostí). Takto 

se nám např. povedlo: - nejprve po nečekané ztrátě zaměstnání zprostředkovat lidem s mentálním 

podporu v nezaměstnanosti, poté i práci, která mu umožnila setkání s dalšími lidmi, se kterými nyní tráví 

i volný čas. – postupné osamostatňování několika klientů (v rámci pravidelných individuálních schůzek) 

– podporujeme je při domácích pracích, nákupech, zprostředkováváme volnočasové i vzdělávací aktivity. 

– odvrátili jsme několikrát „hrozbu“ umístění uživatele do ústavu společným vyhledávím jiné služby. – 

několikrát jsme zasáhli v případě porušování lidských práv ze strany opatrovníka, společně jsme 

vyhledali opatrovníka jiného a dohlížíme, zda jsou naplňována práva opatrovance.

Zájemci o poskytování soc. služeb uživateli, jsou na poradně poskytnuty prvotní informace. V případě 

poskytnutí příspěvku uživateli, poskytovatel nemá zájem o sepsání smlouvy o poskytování soc. služeb. 

Účelnost poskytnutého příspěvku není kontrolovatelná. Jsou známy případy, kdy se uživatel i 

poskytovatel dělí o příspěvek, aniž byly služby poskytovány ve kvalitě standardů.

 
 
 



Průzkum podmínek odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

Asociace poraden pro zdravotně postižené ČR,  
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2009 

48

Poradna je osobami se ZP vyhledávána, eviduje cca 1200 kontaktů ročně, s ohledem na cílovou skupinu i 

nedostatečnou dopravní obslužnost provozujeme jako službu terénní. Obce ani úřady nemají při své 

náplni dostatek prostoru pro individuální pomoc a individuální přístup k uživatelům.

Poskytujeme služby pro sluchově postižené (bez omezení věku). Potřeby našich klientů jsou velmi 

specifické, běžně nejdou nahradit či poskytnout jiným poskytovatelem. Hlavně v oblasti odborného 

poradenství, kdy jsou naši pracovníci odborně vyškoleni k obsluze sluchadla a dalších kompenzačních 

pomůcek. Tyto pomůcky si klienti nejprve vyzkouší, zda vyhovují jejich potřebám, pak jim pomůžeme 

pomůcku pořídit, event. Zapojit. Navíc pracovnice, která má letité osobní zkušenosti se sluchovým 

handicapam je pro klienty velkou podporou, než pracovník, který splňuje odbornost, ale konkrétní 

zdravotní postižení neprožil.

Z pohledu klientů je tato služba velmi kladně hodnocena pro ohleduplný přístup při řešení jejich 

problémů, kvalitní a citový postoj řešení situací.
 

 
Komentář: 

V souladu se zadáním otázky – položky – uváděli respondenti konkrétní údaje 
(příklady) a de facto důkazy svědčící pro podporu a podtržení významu jejich služby. 
Uváděli nejčastější konkrétní důvody, proč je služby OSP v modifikaci pro osoby se 
ZP nezastupitelná. V tabulce je opět použit doslovný přepis odpovědí, které jsou ve 
svém souhrnu „pozitivním“ vyjádřením potřeby OSP pro zdravotně postižené.  
 

Tab. P.17: Vaše náměty a doporučení pro zkvalitnění služby odborného sociálního 
poradenství pro občany se zdravotním postižením ve vašem regionu? 

Vaše náměty a doporučení pro zkvalitnění služby odborného sociálního poradenství 

pro občany se zdravotním postižením ve vašem regionu?Větší multioborová propojenost a koordinace (sociální odbory obcí a krajů, lékaři, 

poradny)

Větší množství terénních sociálních a zdravotních služeb

Navýšení kapacit v sociálních zařízeních pro potřeby náhlých umístění osob se ZP

Více prostoru pro osoby se ZP na trhu práce

Záruka finanční jistoty

Kvalitní prostory pro zajištění služby (přístupnost a vybavenost)

Jednotná databáze poradenských zařízení a informačních materiálů (tzv. často kladené 

Navýšení počtu odborných pracovníků

Více peněz na provoz, nízké dotace

Odměňování odborných pracovníků srovnatelně s veřejnou správou

Větší podpora ze strany legislativy, empatie zákonodárců

Stanovení potřebného počtu pracovníků v poradně

Zajištění kontroly využívání příspěvků na péči a využití sankcí proti zneužití

Zlepšení propagace služeb sociálního poradenství

Koordinátor pro zavádění a zlepšování kvality služeb

 
 
Komentář: 

Za zajímavé je nutno považovat „vítězství“ názoru (v pěti případech), kdy 
respondenti mezi náměty a doporučení pro zkvalitnění služby řadili „větší 
multioborovou propojenost a koordinaci“. Námět je to zajímavý a potřebný, lze však 
říci, že pro jeho realizaci (jde-li o „pouhou“ koordinaci) není potřeba zásadních 
organizačních a legislativních úprav, naopak je možno vyjít z iniciativy místních 
poskytovatelů. A tento „požadavek“ či doporučení de facto samostatně realizovat! 
Samozřejmě pouze tehdy, pokud ze strany ostatních zmíněných subjektů existuje 
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příslušná vůle po spolupráci… U této položky respondenti uváděli náměty směrem 
k situaci ve vlastním regionu. 
 

Tab. P.18: Vaše náměty a doporučení pro zkvalitnění služby odborného sociálního 
poradenství pro občany se zdravotním postižením v rámci ČR (např. v oblasti 
legislativy, standardů kvality, inspekcí, koordinace atd.)? 

Vaše náměty a doporučení pro zkvalitnění služby odborného sociálního poradenství 

pro občany se zdravotním postižením v rámci ČR (např. v oblasti legislativy, standardů 

kvality, inspekcí, koordinace atd.)?

Úpravy v legislativě (bezbariérové bydlení v místě bydliště, přednostní přijetí do 

pobytové služby, sjednocení - dotazníky k přidělování kompenzačních pomůcek)

Zvýšení informovanosti směrem k osobám se ZP

Další vzdělávání poradenských pracovníků (psychologie, medicína) a metodická podpora
Jednotný systém poraden

Zlepšení spolupráce u poskytovatelů a orgánů státní správy

Větší financování, popř. víceleté financování z veřejných rozpočtů

Vysoké nároky inspekce standardů sociálních služeb

Snížení administrativní zátěže související se standardy soc. služeb

Zvýšení efektivity sociálního poradenství směrem k osobám se ZP

Supervize a podpora v oblasti standardů kvality služeb

 
 
Komentář: 

U této položky měli respondenti uvést náměty a názory pro zlepšení stavu v OSP 
v rámci republiky – případně, jak se také ukázalo, uvést své připomínky 
a nespokojenost se stávajícím stavem. Nepřekvapilo, že se objevil požadavek snížení 
administrativní náročností činnosti poskytovatelů OSP – zřejmě související se 
standardy kvality sociálních služeb, stejně tak – opět – poukaz na nedostatek 
finančních prostředků. 
Samostatným faktorem u těchto tabulek č. 7 a 8 je opakující se námět či volání po 
„lepší spolupráci s orgány státní správy“. De facto totiž služba OSP nemusí s orgány 
veřejné správy nutně „spolupracovat“. Z povahy věci se předpokládá nezávislost 
poradny a jejích pracovníků. Oni jsou těmi, kteří mají, na vysoké odborné úrovni, vést 
uživatele v jeho „případu“ – o němž právě a často rozhodují orgány veřejné správy. 
Pro APZP tak vyvstává otázka, zda by nebylo vhodné pro poskytovatele uspořádat 
školení či odborný workshop na němž by bylo možno danou věc kvalifikovaně 
posoudit a vysvětlit poskytovatelům možnosti – a meze zároveň – které vyplývají 
z obsahu pojmu „spolupráce“… 

U těchto otázek - tabulka 7 a 8 –  byly vybrány nejčastější odpovědi,  a nebyl 
použit  doslovný přepis, ale text jsme upravili tak, aby bylo do něj možno zahrnout 
vícero odpovědí. 
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Shrnutí výsledků 
 

Výsledky provedeného šetření potvrdily, že služba odborného sociálního 
poradenství pro osoby se zdravotním postižením, jako relativně nová služba 
(nazíráno dle zákona č. 108/2006 Sb.) je v systému poradenství dosud neukotvená 
a v některých oblastech nedostatečně definovaná. 

Vedle toho průzkum potvrdil absolutní potřebnost této služby z hlediska 
nároků a požadavků uživatelů. Tito – vzhledem ke svému zdravotnímu postižení 
- mají specifické nároky na poradenskou podporu. Zmíněná specifika spočívají 
jednak: 

a) ve specifických podmínkách komunikace s klientem (zvláště vybrané druhy 
zdravotního postižení)  

b) ve specifických oblastech podpory (řada veřejných systémů podpory je pro tyto 
občany modifikována, či existuje ve zcela specifickém zaměření – typicky 
dávky sociální péče dle vyhl. č. 182/1991 sb.)  

 
Výsledky šetření ukázaly, že modelový uživatel sociální služby nejčastěji 

preferuje osobní návštěvu v poradně, v řadě případů je však odkázán na terénní 
službu v místě svého pobytu. Vzhledem k teritoriální působnosti poraden však tuto 
službu v řadě případů obdržet nemůže, ať již z důvodu vzdálenosti a obtížné 
dostupnosti poradny pro něj, či nemožnosti poskytovatelů zajistit požadovanou 
službu v místě jeho bydliště. Průměrný uživatel služby musí za službami poradny 
dojíždět, a to v průměru více než 30 km! Z hlediska zaměření na jednotlivé druhy 
zdravotního postižení je v praxi lépe naplněna potřeba poradenství pro osoby 
s tělesným postižením a zrakovým postižením. Méně dostupné jsou služby pro 
osoby se sluchovým a mentálním postižením. Problémem je rovněž neexistence 
specializovaného poradenství zaměřeného na potřeby osob pečujících. 

Z hlediska druhu poradenské informace preferuje typický uživatel stále 
„písemnou informaci a brožuru“, méně je zastoupeno užívání internetu, což 
souvisí obecně s vyšším věkem uživatelů v poradenství. Přesto výsledky výzkumu 
ukázaly, že většina uživatelů pocházela z věkové kategorie „vyšší střední 
věk“ a tedy plně neodrážela demografický vývoj v této oblasti, kde vysoké procento 
osob se zdravotním postižením je ještě ve věkové skupině  65 let a více. Uživatel z této 
věkové kategorie má obecně - z řady důvodů – přístup k poradenské službě ztížen. 
Typický uživatel služby OSP z řad osob se zdravotním postižením ve většině případů 
vyhledává služby „specializované instituce“, tedy poskytovatele, který je 
na tuto oblast specializován. Výjimečně vyhledává služby obecních úřadů  
a takřka vůbec úřadů krajských či úřadů práce. Pokud má uživatel hodnotit 
spokojenost s konkrétní (poslední) návštěvou a komplexností informací, které se mu 
dostalo, potom rovněž nejvýše hodnotí činnost „specializovaných poskytovatelů 
OSP“.  
 
Sami poskytovatelé služby OSP pro osoby se zdravotním postižením 

považují svou činnost za „odpovídající“, jsou dokonce přesvědčení, že v daném 
regionu by jejich funkci nemohl plnit „náhradní“ subjekt a služba by v případě jejich 
zániku skončila. Poskytovatelé sami hodnotí střízlivě svou připravenost 
v oblasti personální, kritičtěji vidí své možnosti prostorové – vždy pro výkon 
kvalitní služby. Naopak z hlediska kapacity služby se zdá, že stávající 
disponibilní zdroje nejsou vždy využívány na 100%, s čímž souvisí i převaha 
poskytování poradenství v místě – sídle poradny. Při existujícím teritoriálním 
„pokrytí“ českého venkova je zřejmé, že řada poskytovatelů má v tomto směru 
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možnosti dalšího rozvoje. Ten je však často brzděn nedostatkem finančních 
prostředků, který se potvrdil v úvahách o personálním zajištění služby „příští“ rok. 
Typický poskytovatel OSP bude službu poskytovat ve stejném počtu pracovníků, 
ovšem jen tehdy, podaří-li se mu v dotačním řízení peníze sehnat, pokud se tak 
nestane, řada poskytovatelů uvažuje o propouštění pracovníků. 
Poskytovatelé nepříliš vysoce hodnotí význam a přínos komunitního 

plánování, spíše mají pocit, že se jedná o „formální“ dokument, který pro jejich 
službu nemá praktický – a zejména finanční přínos. Stejně kritického pohledu se 
dostalo hodnocení oblasti pracovně nazvané jako „spolupráce s místními 
komunitami“ či „zájem představitelů místních komunit“ o oblast odborného 
sociálního poradenství. 
Mezi největší problémy řadí poskytovatelé zejména „nedobrou spolupráci 
s orgány veřejné správy“, ale i s ostatními poskytovateli sociálních služeb, dále 
nedostatečné finanční zajištění podmínek pro službu a ve stejném rozsahu uvádějí  
i názor o „zvýšené administrativní náročnosti služby OSP“.  Poskytovatelé však cítí 
nedostatky i v oblasti zajištění supervize, dalšího vzdělávání, tedy oblastí, které jsou 
ovlivnitelné z pozice Asociace poraden pro zdravotně postižené.  
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Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


