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1. Úvod 
 
Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu. Riziko zdravotního 
postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého občana a roste 
s přibývajícím věkem (poruchy zraku, sluchu, hybnosti, trvalá vnitřní onemocnění). O počtu 
občanů se zdravotním postižením v České republice není k dispozici žádný statistický údaj. 
Lze odhadnout, že v ČR je zhruba l 200 000 občanů se zdravotním postižením. 
 
Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, 
který již nelze léčbou zcela odstranit. Stávající právní řád neuvádí typologii zdravotního 
postižení. Při dělení zdravotního postižení vycházíme z odborné literatury, kde jsou 
uvedeny následující kategorie: 

� smyslové postižení 
� sluchové 
� zrakové 

� tělesné postižení 
� mentální postižení 

 
Velké množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. 
 
1.1 Uvedení do problematiky cílové skupiny 
 
Osoby se sluchovým postižením 
Sluchové postižení je u obyvatelstva jedno z nejrozšířenějších postiženích. V České republice 
žije přibližně 500 000 sluchově postižených osob. Většinu z nich tvoří nedoslýchaví, u nichž 
došlo ke zhoršení sluchu ve vyšším věku. 
Vrozená porucha sluchu u novorozenců je nejčastější poruchou vůbec. Obecně platí, že čím 
dříve je porucha sluchu zjištěna a začne se s vhodnou rehabilitací, tím menší škody ve vývoji 
osobnosti dítěte vznikají. Pokud je vážná porucha sluchu zjištěna pozdě (více než 24 měsíců), 
není již možno sluchová centra patřičně stimulovat a sluch se již nerozvine. 
 
Pro vymezení jednotlivých skupin sluchového postižení slouží různá hlediska: 

� místo vzniku postižení – existuje centrální nebo periferní nedoslýchavost či hluchota, 
� období vzniku postižení – vrozené nebo získané vady sluchu, 
� stupeň postižení – podle ztráty sluchu měřené v dB se vymezují jednotlivé stupně 

sluchových poruch (např. lehká nedoslýchavost, střední nedoslýchavost, středně 
těžké poškození sluchu,...) 

 
Pro osoby se sluchovým postižením existuje řada kompenzačních pomůcek, které jim 
umožňují překonat následky postižení (sluchadla, osobní zesilovače, kochleární implantát, 
signalizační pomůcky pro neslyšící,...). 
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Osoby se zrakovým postižením 
V České republice žije kolem 60 000 těžce zrakově postižených osob. Příčiny vzniku postižení 
lze rozdělit na vrozené a získané. Nejčastější dělení osob se zrakovým postižením je na 
slabozraké a nevidomé. Druhé a zároveň podrobnější dělení hovoří o 4 stupních zrakových 
vad: 

� slabozrakost – projevuje se sníženou nebo zkreslenou činností zrakového analyzátoru 
obou očí a deformací zrakových představ. 

� zbytky zraku, 
� nevidomost, 
� poruchy binokulárního vidění – jsou to funkční poruchy vznikající na základě 

částečného omezení zrakové funkce jednoho oka.  Dělí se na šilhavost a tupozrakost – 
tyto poruchy mají za následek špatné vnímání prostoru. 

 
Osoby s tělesným postižením 
„Jako tělesně postižený je označován člověk, který je omezen v pohybových schopnostech 
v důsledku poškození podpůrného nebo pohybového aparátu....“1  
Musí se jednat o dlouhodobý nebo trvalý stav. Existují opět dvě skupiny pohybových vad – 
vrozené a získané. Všechny tyto vady mohou být různého stupně. Podle postižené části těla 
rozeznáváme obrny centrální, periferní, deformace, malformace a amputace. Jednotlivé 
druhy obr se ještě dále dělí na několik skupin. 
 
Osoby s mentálním postižením 
Mentální retardace je vývojová porucha, jež postihuje jedince ve všech složkách jeho 
osobnosti – duševní, tělesné i sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací 
schopnost projevující se především v procesu učení. Mentální retardace může vzniknout 
v období: 

� před narozením dítěte – úrazem matky, infekce matky během těhotenství, 
� v období porodu – nedostatkem kyslíku, 
� po porodu do 2 let dítěte – úrazem, špatnou výživou, záněty mozku. 

 
Stupeň postižení může být lehká, středně těžká, těžká a hluboká  mentální retardace. 
V případech, kdy není možné stanovit stupeň mentální retardace, se používá pojem jiná či 
nespecifikovaná mentální retardace. 
 
Zdroj informací: Kapitoly ze speciální pedagogiky – Jarmila Pipeková, Brno 2006 
 
 
 
 
                                                
1 Kapitoly ze speciální pedagogiky – Jarmila Pipeková, Brno 2006, s. 168 
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2. Dávky sociální péče 
 
Příspěvek na individuální dopravu 
Příspěvek se poskytne na kalendářní rok občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo občanu, který je rodičem 
nezaopatřeného dítěte, které je léčeno ve zdravotnickém zařízení pro onemocnění zhoubným 
nádorem nebo hemoblastosou. Podmínkou je, že se občan pravidelně individuálně 
dopravuje a není držitelem motorového vozidla, a nedopravuje se ve vozidle, na které je 
příspěvek přiznán. Zdravotní stav občana posuzuje lékař okresní správy sociálního 
zabezpečení. Výše příspěvku činí 6 500 Kč na rok.  
 

Příspěvek na zvýšené životní náklady 
Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky, mohou 
pověřené obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním 
těchto pomůcek, a to až do výše 200 Kč měsíčně. 
Občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří jsou soustavně pracovně činní nebo se 
připravují na pracovní uplatnění soustavným výcvikem nebo studiem nebo kteří jsou 
poživateli sirotčího důchodu, mohou pověřené obecní úřady poskytnout příspěvek na 
zvýšené životní náklady na výši 200 Kč měsíčně.  
 
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 
Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, a občanům úplně nebo 
prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad 
opakující se peněžní příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně. Občanům výše uvedeným může být 
poskytnut příspěvek na úhradu za užívání garáže až do výše 200 Kč měsíčně. 
 
Příspěvek úplně, nebo prakticky nevidomým občanům 
Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad 
poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa a to ve výši 800 Kč měsíčně. 
 
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek 
Občanům těžce postiženým mohou obecní úřady s rozšířenou působností poskytovat 
peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo 
překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou 
pomůcku hradí plně příslušná zdravotní pojišťovna, pokud ji hradí částečně, přihlédne se při 
stanovení výše příspěvku k této skutečnosti. 
Tělesně postižení mohou dostávat příspěvek na pomůcky, které umožňují sebe obsluhu, 
samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popř. na pomůcky na přípravu a 
realizaci pracovního uplatnění. 
Zrakově postiženým mohou být poskytovány příspěvky na pomůcky umožňující získávat 
informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo 
zbytků zraku, popř. na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. 
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Sluchově postiženým jsou poskytovány příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu 
sluchu a přispívají k sociální adaptaci a styk s okolím. 
 
Příspěvek na úpravu bytu 
Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném 
rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým poskytují obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému 
bydlení. 
Za úpravu bytu se považuje zejména: 

� úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkon, 
� úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, 

kuchyňské linky, popř. dalšího nábytku, 
� rozšíření a úprava dveří, 
� odstranění prahů, 
� přizpůsobení koupelny a záchodu, 
� instalace potřebné zvukové nebo světelné instalace, 
�  zavedení vhodného vytápění, 
� vybudování telefonního vedení, 
� stavební úpravy spojené s instalací výtahu. 

Výše příspěvku se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to 
až do výše 70% prokázaných nákladů, nejvýše však 50.000 Kč nebo 100.000 Kč u příspěvku 
na stavební úpravy spojené s instalací výtahu.  
 
Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu morového vozidla 
Příspěvek bude poskytnut občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který 
motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu 
pobytu v ústavu soc. péče, zdravotnickém nebo obdobném zařízení nebo je odkázán na 
individuální dopravu. 
Žije-li v domácnosti více osob, které splňují výše uvedené podmínky, dostane příspěvek 
každý z nich. 
Příspěvek bude též poskytnut rodičům nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší 3 let 

� s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí , 
� nevidomé, 
� mentálně postižené 

a rodiče budou vozidlo používat pro dopravu dítěte. Patří sem i osoba, které bylo dítě 
svěřené do opatrovnictví na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 
Výše příspěvku na zakoupení vozidla je maximálně 100 000 Kč a příspěvek na celkovou 
opravu a zvláštní úpravy vozidla maximálně 60 000 Kč. 
 
 
 
 



KPSS v Jindřichově Hradci – „Lidé se zdravotním postižením“ 
 

 7 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 
Příspěvek se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo 
provozovatelem vozidla, 

� jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce 
zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou občanů postižených 
úplnou hluchotou, a který bude používat vozidlo po svou pravidelnou dopravu, 

� který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela, 
manželky, dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s 
výjimkou postižených úplnou hluchotou nebo III. Stupně 

� který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice 
pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného 
léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení. Za rodiče se považuje 
i občan, kterému bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče.  

 
Výše příspěvku činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod III. stupně a pro rodiče dítěte 4 200 Kč u jednostopého vozidla a 9 900 
Kč u ostatních vozidel. Pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod II. stupně je výše příspěvku 2.300 Kč u jednostopého vozidla a 6.000 Kč 
u ostatních vozidel.  
 
Bezúročné půjčky  
Těžce zdravotně postiženému občanu, jemuž byl přiznán podle § 35 příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla, lze poskytnout bezúročnou půjčku na zakoupení motorového vozidla 
až do výše 40 000 Kč za podmínky, že se zaváže splatit půjčku nejpozději do 5 let od jejího 
poskytnutí. 
 
Zdroj informací: vyhláška 182/1991 Sb. 
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Tabulka č. 1: Dávky sociální péče v J. Hradci a okolních obcích 

1. pololetí roku 2006 2. pololetí roku 2006 1. pololetí roku 2007  
Druh dávky Počet 

příjemců 
Z toho 

nezaopat. 
děti 

Počet 
příjemců 

Z toho 
nezaopat. 

děti 

Počet 
příjemců 

Z toho 
nezaopat. 

děti 
Příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla 

15 12 15 7 11 3 
Příspěvek na celkovou 
opravu motorového 
vozidla 

1 1 2 0 1 1 

Příspěvek na zvláštní 
úpravu motorového 
vozidla 

0 0 0 0 0 0 

Příspěvek na provoz 
motorového vozidla 

989 54 88 20 956 94 
Příspěvek na úpravu bytu 8 0 7 1 2 0 
Příspěvek na individuální 
dopravu 

15 1 2 0 23 0 
Příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek 

21 7 27 5 21 5 
Příspěvek nevidomým na 
opatření vodícího psa 

0 0 0 0 1 0 
Příspěvek na zvýšené 
náklady 

1 558 80 1 711 60 1 761 52 
Příspěvek na úhradu za 
užívání bezbariérového 
bytu 

19 4 17 4 17 4 

Příspěvek na úhradu za 
užívání garáže 

0 0 0 0 0 0 
Příspěvek nevidomým 
občanům na krmivo pro 
vodícího psa 

6 0 6 0 6 0 

Zdroj: evidence odboru sociálních věcí 
 
Tabulka č. 2: Počet držitelů průkazek ZTP a ZTP/P  v J. Hradci a okolních obcích ke 30. 6. 2007 

Ukazatel Hodnota 
Počet držitelů ZTP 950 
Počet držitelů ZTP/P 370 

Zdroj: evidence odboru sociálních věcí 
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3. Zaměstnanost 
 
V roce 2006 bylo za okres J. Hradec evidováno na úřadu práce průměrně 546 osob se 
zdravotním postižením. Tento údaj byl získán ze Statistické ročenky trhu práce v České 
republice 2006. Pokud porovnáme první a druhé pololetí roku 2006, bylo více uchazečů 
evidováno v prvním pololetí roku 2006. 
 
Graf č. 1: Průměrný počet osob se ZP, jež byli evidováni na úřadu práce v roce 2006 

580

512
1. pololetí 2006
2. pololetí 2006

 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, úřad práce v J. Hradci 
 
Situace na Jindřichohradeckém úřadu práce 
Nejvíce osob se zdravotním postižením (OZP) je na úřadu práce evidováno déle než 2 roky, 
konkrétně 175 uchazečů. Od 12 do 24 měsíců je evidováno 88 osob.  Krátkodobě (do 3 
měsíců) bylo k 31. 12. 2006 zaregistrováno 52 uchazečů. 
 
Tabulka č. 3: Uchazeči se zdravotním postižením podle délky nezaměstnanosti k 31. 12. 2006 

Délka evidence Počet uchazečů v % 
do 3 měsíců 52 11,7 
3 – 6 měsíců 63 14,2 
6 – 9 měsíců 35 7,9 
9 – 12 měsíců 30 6,8 
12 – 24 měsíců 88 19,9 
více než 24 měsíce 175 39,5 
Celkem 443 100,0 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, úřad práce v J. Hradci 
 
Nejpočetnější věkovou skupinou jsou uchazeči od 40 do 49 let. Se snižujícím se věkem osob 
se zdravotním postižením se snižuje i jejich počet na úřadu práce.  
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Tabulka č. 4: Uchazeči-OZP podle věku k 31. 12. 2006 
Věková struktura Počet uchazečů v % 

do 19 let 1 0,2 
20 – 29 let 32 7,2 
30 – 39 let 56 12,6 
40 – 49 let 124 28,0 
50 a více let 230 51,9 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, úřad práce v J. Hradci 
 
Při porovnání let 2004, 2005 a 2006 bylo nejvíce uchazečů se zdravotním postižením v roce 
2004. Nejméně osob bylo evidováno na úřadu práce v minulém roce (477 osob). Ve všech  
třech sledovaných letech bylo v 1. pololetí vždy evidováno více uchazečů než v pololetí 
druhém. 
 
Graf č. 2: Průměrný počet uchazečů-OZP evidovaných na ÚP v J. Hradci v letech 2004 - 2006 

520
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Problémem pro umístění uchazečů není jen jejich zdravotní postižení a vzdělání, ale i nízká 
nabídka pracovních míst. Volná pracovní místa pro občany se statutem OZP se v registru ÚP 
vyskytují jen sporadicky. Ve sledovaném roce úřad práce nabízel v průměru 24 míst 
vhodných pro OZP měsíčně. Nicméně se zde setkáváme i se skutečností, že zaměstnavatel ve 
finále volí většinou osoby bez zdravotních omezení. 
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Tabulka č. 5: Tok evidovaných volných pracovních míst (VPM) 
Měsíc Nově hlášená 

VPM 
Obsazená, 

zrušená místa 
VPM pro 
osoby OZP 

Leden 06 94 64 30 
Únor 06 129 91 46 
Březen 06 191 168 17 
Duben 06 135 125 16 
Květen 06 253 169 27 
Červen 06 131 114 29 
Červenec 06 91 90 25 
Srpen 06 189 128 17 
Září 06 177 172 20 
Říjen 06 169 146 16 
Listopad 06 152 157 24 
Prosinec 06 87 69 19 

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, úřad práce v J. Hradci 
 
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti uvádí, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v 
pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný 
podíl činí 4 % (§ 81). Tuto povinnost lze splnit třemi způsoby: 

� zaměstnáváním osob v pracovním poměru, 
� odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,  
� odvodem do státního rozpočtu. 
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4. Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním      
    postižením 
 
Z výsledků „Analýzy poskytovatelů sociálních služeb“ vyplynulo, že jako hlavní cílovou 
skupinu označilo osoby se zdravotním postižením 11 organizací:  

� Středisko rané péče České Budějovice 
� Modrý zvonek, sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
� Centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Jindřichův Hradec 
� Výchovný ústav pro mládež v Jindřichově Hradci 
� Proutek, o. s. 
� Občanské sdružení OKNA Jindřichův Hradec 
� Svaz tělesně postižených Jindřichův Hradec 
� Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb 
� Ústav sociální péče 
� LORM – společnost pro hluchoslepé 
� Kontakt bez bariér - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 

 
Středisko rané péče České Budějovice 
Středisko poskytuje služby rodinám s dětmi  se zrakovým a kombinovaným postižením v 
Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov v kraji Vysočina. Středisko rané péče existuje 
v Jihočeském kraji již od roku 1994.  Jedná se o službu bezplatnou. 
Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávání 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.  
Těžištěm práce jsou návštěvy rodin, provádí se také instruktáž rodičů v oblasti rozvíjení 
schopností dítěte, pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině, krizová intervence, 
pořádání seminářů pro rodiče. 
 
Modrý zvonek, sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
Organizace Modrý zvonek pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich 
rodinám. Velmi úzce spolupracuje s Bobelovkou, zejména je zde pro děti, mládež i dospělé 
pobývající v tomto zařízení.  Ale nejen pro ně organizace zajišťuje velké množství 
vzdělávacích, tělovýchovných, kulturních a společenských aktivit (taneční a výtvarný 
kroužek). Organizuje rehabilitační pobyty jak víkendové, tak týdenní.  
Každý člen platí roční příspěvek ve výši 200,- Kč. Nyní má organizace cca 130 členů (včetně 
rodičů dětí). 
 
Centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Jindřichův Hradec 
Organizace zajišťuje především sociální poradenství pro své klienty  (včetně půjčování 
kompenzačních pomůcek) a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Chod organizace v Jindřichově Hradci zajišťují 2 pracovnice. Ty klientům např. 
pomáhají s vyplňováním žádostí, popřípadě s jejich vyřízením, poradí klientovi i další 
možné služby. 
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Výchovný ústav pro mládež v Jindřichově Hradci 
Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou, která je zřizována Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy  ČR. Do zařízení jsou přijímány dívky z celé republiky ve 
věku 15 – 18, resp. 19 let s nařízenou ústavní výchovou po ukončení povinné školní 
docházky. Cílovými skupinami jsou osoby s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým či 
kombinovaným postižením, uživatelé drog, dívky ohrožené prostitucí či delikvencí. 
 
Proutek, o. s. 
Chráněné bydlení Proutek umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít co 
nejběžnějším životem, a to za pomoci týmu asistentů. Služba je poskytována celodenně a 
celoročně na statku Plasná, který leží 12 km od Jindřichova Hradce.  
Obyvatelé mají k dispozici dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj se společnou 
kuchyní a dvěma koupelnami. 
 
Občanské sdružení OKNA Jindřichův Hradec 
Cílovou skupinou sdružení jsou osoby s handicapem (hlavně mentálním, tělesným, 
zrakovým a kombinovaným). 
 
Mezi služby poskytované občanským sdružením OKNA patří: 

� program PětP – volnočasový sociálně preventivní program zaměřený na děti od 6 do 
15 let s nějakým sociálním či zdravotním handicapem nebo na děti velmi nadané 
izolované z kolektivu. Dobrovolníci tráví s dítětem 2 – 3 hodiny týdně. 

� Program HELPP – volnočasový program pro dospělé klienty, realizovaný též pomocí 
dobrovolníků v dopoledních hodinách. Cílem je vytváření a upevňování pracovních 
dovedností a náplň volného času handicapovaných lidí.  

� Letní tábor pro děti s handicapem – cena 2 300, - Kč za 10 dní 
� Rodičovská skupina – setkávání rodičů dětí 1x měsíčně 

 
Svaz tělesně postižených, Jindřichův Hradec 
Organizace zajišťuje pro své členy náplň volného času – jedná se o kulturní a zájmové 
činnosti.  Jsou to například návštěvy vybraných výstav (Hobby, výstava květin), účasti na 
rekondičních a školících pobytech, návštěvy bazénů (Třeboň) či zájezd do zahraničí na 
vlastní náklady účastníka. 
Svaz tělesně postižených sdružuje asi 230 členů ve věku 70 – 80 let. 
 
Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb 
Cílovou skupinou organizace jsou osoby s mentálním postižením, případně přidruženými 
kombinovanými vadami od pěti let věku. Pro klienty jsou připravovány, kromě 
každodenních služeb, i další aktivity – turistické výlety, besídky, rehabilitační a rekreační 
pobyty, návštěvy divadel a kin, sportovní akce, rodinné dny, návštěvy bazénu nebo zájmové 
kroužky.  
Obyvatelé mají k dispozici jedno- až čtyřlůžkové pokoje. Celková kapacita lůžek je 49. 
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Druhy poskytovaných služeb: 
� Ambulantní – denní stacionář 
� Pobytové – týdenní stacionář (týdenní pobyt) a domov pro osoby se zdravotním 

postižením (celoroční pobyt) 
 

Ústav sociální péče 
Cílovou skupinou organizace jsou dospělé osoby mentálním a kombinovaným postižením.  
Posláním a hlavním cílem ústavu je vytvoření náhradního rodinného prostředí a v něm 
poskytování komplexní péče svým klientům. 
Organizace umožňuje pobyt denní, týdenní i celoroční. Obyvatelé mají k dispozici 
jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. 
Personál obyvatelů ústavu sociální péče pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy, při obstarávání osobních záležitostí.  Zajišťuje 
také sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti. Součástí zařízení jsou také 4 dílny: keramická, truhlářská, 
dílna pro ruční práce a pro tkaní. 
 
LORM - Společnost pro hluchoslepé 
Cílovou skupinou organizace jsou osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Služby pro 
Jihočeský kraj zajišťuje jedna pracovnice. V současné době má na starosti celkem 7 klientů. 
Pouze 2 z nich jsou přímo z Jindřichova Hradce.  
Mezi poskytované služby patří doprovod, předčítání, tlumočení, kontakt s úřady, 
poskytování informací, částečně osobní asistence (pomoc při péči o vlastní osobu). 
Služby jsou poskytování individuálně – podle možností a přání klienta. 
Během roku společnost organizuje 5 edukačně-rehabilitačních pobytů; 1 zimní a 4 letní. 
Účastníci se sjíždějí z celé republiky. 
 
Kontakt bez bariér – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
Organizace pro své klienty zajišťuje průběžný celoroční plavecký program, rehabilitaci a 
týdenní pobytové akce s intenzivním sportovním a rehabilitačním programem. 

� Celoroční plavecký program – výuka plavání probíhá 5,5 hod týdně v městském 
bazénu pro 20 osob (z toho 15 klientů do 18 let). Každý klient se výukového 
programu účastní minimálně 1x týdně. Výuka je vedena individuálně 30 – 45 minut. 

� Týdenní pobytové akce – během roku se pořádá 10 – 11 týdenních pobytů, jež jsou 
zaměřeny především na rozvoj fyzické zdatnosti a soběstačnosti. Jsou pořádány 
v Praze, Svitavách, Kynžvartu a Strakonicích.  

 
Činnost sdružení zajišťuje jeden pracovník a při výuce pomáhá 8 studentů Střední 
zdravotnické školy v J. Hradci. 
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5. Výsledky dotazníkového šetření 
 
Analýza byla prováděna prostřednictvím anonymního dotazníku. Ten byl distribuován 
prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb k jejich klientům. Respondenti odpovídali 
na 3 jednoduché otázky a čtvrtá otázka sloužila pro jejich další připomínky. Do analýzy bylo 
zařazeno 139 dotazníků. 
 
5.1 Poskytování sociálních služeb 
 
První otázka se týkala poskytování sociálních služeb. Na výběr byly 3 možnosti – péči 
poskytuje rodina, přátelé nebo zařízení sociálních služeb. Bylo možné označit i více 
odpovědí. Pouze 15 % osob označilo odpověď „přátelé“. Rodina i zařízení sociálních služeb 
označilo přibližně stejné množství respondentů. 
 
Graf č. 3: Odpovědi na otázku „Kdo Vám poskytuje sociální služby?“ 

45%

15%

40%
rodina
přátelé
zařízení SS

 
 
Z osob, které označili jako poskytovatele zařízení sociálních služeb, jich 51 uvedlo konkrétní 
organizaci. Celkem 28 respondentů zařízení nespecifikovalo.  
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Graf č. 4: Konkrétní poskytovatelé sociálních služeb 
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5.2 Spokojenost s nabídkou sociálních služeb 
 Zpracování odpovědí na otázku č. 2 „Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v Jindřichově 
Hradci?“ bylo velmi problematické. Téměř všichni respondenti odpovídali na to, jak jsou 
spokojeni s těmi službami, které oni mají. Nezabývali se celou nabídkou sociálních služeb.  
Z 95 odpovědí by se o 42 dalo říci, že jsou „k věci“. Téměř všechny tyto odpovědi byly 
záporné. Na otázku vůbec neodpovědělo 29 % respondentů. U 5 % odpovědí se objevilo 
nevyužívání sociálních služeb. 
 
Graf č. 5: Odpovědi na otázku týkající se spokojenosti s nabídkou sociálních služeb 
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Kromě kladných či záporných odpovědí měli respondenti také uvést důvody své 
spokojenosti či naopak nespokojenosti. U nespokojenosti převažoval nedostatek služeb (71 % 
odpovědí). Nedostatek informací o sociálních službách uvedlo 21 % osob a zbývajících 8 % 
napsalo jako důvod své nespokojenosti personál zařízení. 
 
Graf č. 6: Důvody nespokojenosti s nabídkou sociálních služeb v J. Hradci 
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V Jindřichově Hradci dotazovaným nejvíce chybí osobní asistence (45 % odpovědí), denní 
stacionář, auto pro osoby na invalidním vozíku, slevy na MHD a chráněné bydlení. Na příliš 
drahé obědy si stěžovalo 11 % respondentů. 
 
Graf č. 7: Co osobám se zdravotním postižením v J. Hradci nejvíce chybí 
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Odpovědi, kde bylo uvedeno, proč jsou lidé spokojeni s nabídkou služeb, se týkaly 
spokojenosti s konkrétním zařízením, které jim poskytuje sociální služby. Nejednalo se tudíž 
o celou nabídkou služeb ve městě. 
 
Graf č. 8: Proč jsou uživatelé sociálních služeb spokojeni se zařízením, které jim služby poskytuje 
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dovoz obědů domů
chutná a dietní jídla

  
5.3 Potřeba pomoci 
 
Třetí otázka se týkala činností, při kterých potřebují osoby se zdravotním postižením 
pomoci. Celkem 58 osob na otázku vůbec neodpovědělo. Ti, co odpověděli, uváděli vždy 
několik činností. Škála odpovědí je velmi pestrá. Nejčastěji (61x) se odpověď týkala pomoci 
s obědem (buď dovoz oběda nebo uvaření např. rodinou). Na druhém místě v četnosti 
odpovědí je nakupování. Velmi často se objevovaly odpovědi jako pomoc při vyřizování na 
úřadech, převoz k lékaři, úklid a koupání. Celkem 12 osob uvedlo, že jim činí velké 
problémy už jen to, aby se dostali ven.  
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Graf č. 9: „S jakými činnostmi případně při jakých příležitostech byste potřeboval pomoci?“ 
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5.4 Další připomínky 
 
Nejčastěji se u dalších připomínek objevoval výčet služeb, jež chybí v J. Hradci. Jedná se 
především o osobní asistenci a denní stacionář. Podrobnější informace jsou již zpracovány 
v kapitole 5.2 Spokojenost s nabídkou sociálních služeb. 
Připomínky netýkající se chybějících služeb byly tyto: 

� Nejsem spokojený s prací personálu. 
� Personál se mi nevěnuje, neumožňuje mi kontakt s rodinou. 
� Dovoz obědů je příliš drahý. 
� V DPS by měla být stálá pečovatelská služba. 
� Ve městě je příliš mnoho bariér pro osoby upoutané na invalidní vozík. 
� Zlepšit informovanost o službách ve městě. 
� Nedostatek slev na MHD. 
� Zorganizovat setkání osamělých občanů. Málo možností kulturního a společenského 

vyžití. 
� Chybí služby pro sluchově postižené – např. tlumočník ve znakové řeči. 
� Potřebujeme 24hodinovou službu. 
� Chybí propagace sociálních služeb mezi veřejností.  
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6. Poznatky ze sociálního šetření k příspěvku na péči 
 
Ve městě mají žadatelé o příspěvek na péči mnohem více možností využívat sociální služby 
než lidé v malých obcích. Obyvatelé těchto obcí si stěžují na absenci pečovatelské služby, 
která jim velmi schází. Mezi nejčastější úkony, se kterými žadatelé potřebují pomoc, patří 
totiž každodenní činnosti jakými jsou nákupy, hygiena, odvoz k lékaři, dovoz obědů.  
Lidé zde jsou také mnohem méně informovaní o jednotlivých sociálních službách, jež by 
mohli využívat.   
 
Při sociálních šetření byla zjištěna také malá informovanost o možnostech odstranění bariér 
(schody, domy bez výtahů, apod.). Proto jsou pracovnicemi, jež provádí toto sociální šetření, 
poskytovány informace, jak problém vyřešit za pomoci MěÚ (schodolezy, úpravy bytů, 
apod). 
 
Žadatelé se nejčastěji dotazují na možnost využívání osobní asistence a denního stacionáře. 
Většina je osamělá a chybí jim kontakt s vrstevníky a větší možnosti využití volného času. 
 
7. Zdroje informací 
 

� Evidence odboru sociálních věcí v J. Hradci 
� Kapitoly ze speciální pedagogiky – Jarmila Pipeková, Brno 2006 
� vyhláška 182/1991 Sb. -  provedení zákona o sociálních službách 
� Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, úřad práce v J. Hradci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


