
 

 

 

 

 

 

 

 

Usilujeme o systémovou změnu financování a fungování sociálních služeb, 

které poskytují péči rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. 

Činíme tak zejména analýzou sociálních služeb, advokační činností a 

popularizací tématu. Spolek sdružuje rodiče, kteří pro své děti (malé i 

dospělé) chtějí důstojný a kvalitní život.  

Věříme, že svět může být bezpečné a vlídné místo pro kohokoliv.  

 

Problematika PAS 

V ČR žije podle odhadů až 4 000 dětí a dospělých s mentálním postižením, kteří vykazují rysy tzv. 

problémového chování (P). Nejčastěji se jedná o diagnózu porucha autistického spektra (PAS). O tyto 

lidi se v drtivé většině starají jejich rodiče, protože domovy pro osoby s postižením na to nemají 

kapacity. Péče o tyto klienty totiž vyžaduje enormní fyzické i psychické úsilí a tudíž pečovatele, které 

tyto domovy nejsou schopny financovat. Chybí také podpora rodin dětí s PAS+P v podobě 

asistenčních a odlehčovacích služeb. Rodiny tak nesou nepřiměřenou zátěž, jsou vyčerpané a na 

situaci doplácejí zdravotními následky. Kvalita života klientů s PAS+P je nízká a budoucnost v 

dospělosti nejistá. Nezřídka končí dlouhodobě hospitalizování v psychiatrických léčebnách. 

Cíl projektu 

Usilujeme o dostupné, kvalitní a dostatečně financované sociální služby pro děti a dospělé s PAS: 

1. osvětou a upozorňováním na sociální problém (dokumentární film Děti úplňku, dokuseriál 

příběhů rodin s PAS, kampaň Hlavou zeď prorazíš)  

2. analýzou možného řešení problému (zahraniční komparativní analýza, analýza v ČR) 

3. propojováním rodin klientů s PAS+P  

4. advokační činností (změna zákonných a podzákonných norem a zažité praxe)  

Systémová změna má v dětství klienta napomáhat zejména běžnému chodu rodiny, nezbytnému 

dočerpání sil a rozvoji dítěte, tak aby byla rodina co nejvíce posílena v možnosti zvládnout výchovu 

v přirozeném prostředí. V dospělosti pak slouží kvalitnějšímu životu klientů s PAS+P v bezpečném 

prostředí, protože drtivá většina z nich není života bez podpory schopna. Jedná se zejména o služby 

asistenční, odlehčovací a rezidenční.  



Dokumentární film Děti úplňku 

V roce 2017 jsme natočili dokumentární film 

popisující život čtyř autistických rodin. Jeho 

premiéra v České televizi měla obrovskou 

sledovanost a velmi kladné ohlasy. Vznik filmu 

byl podpořen crowdfundingem na portálu 

Hithit a je možné  zhlédnout na webu ČT a na 

webových stránkách spolku i s anglickými 

titulky. ČT se rozhodla také pro související 

osvětovou kampaň a pokrytí tématu v rámci 

zpravodajství a publicistiky.  

Dokuseriál o rodinách s PAS 

Ukázalo se, že film je skvělé médium pro 

popisování sociálních problémů. V Česku žijí 

stovky rodin s nedostatkem péče. A zdaleka 

nejde jen o rodiny klientů s PAS. Dokuseriál 

ukazuje příběhy rodin v jejich skutečném 

životě a jejich každodenních těžkostech. 

Za podpory týdeníku Respekt, portálů 

Aktuálně.cz, Centrum.cz a Nadačního fondu 

Avast vznikají další díly. V roce 2018 jich 

bude nejméně devět.   

Advokační činnost 

Systémy sociální péče v zahraničí vychází většinou z toho, že nákladnost péče o konkrétního klienta je 

nejprve vyčíslena odborným způsobem. Tato částka je pak proplacena službě, kterou si klient vybere. 

Sociální služba je tak motivovaná klienta přijmout a poskytnout mu co nejlepší péči.  

Podobný systém však vyžaduje zásadní změnu systému sociální péče jako celku. Chceme se aktivně 

účastnit debaty o změně zákona a zákonných předpisů, které by kvalitu života klientů zvýšily. Již nyní 

se setkáváme s politiky, experty i úředníky a představujeme jim velikost problému i možnosti řešení.  

Podkladem pro rozsáhlejší debatu bude Komparativní analýza systému sociálních služeb pro lidi s PAS 

a mentálním postižením v zahraničí. Na jejím základě se chystáme postavit komunikační kampaň 

s cílem pokusit se o změnu legislativy, stávajících norem a zažité praxe. 

 

Způsob financování projektu 

Spolek je podporován Nadačním fondem České spořitelny, Nadačním fondem Avast a má silnou síť 

individuálních dárců a podporovatelů, které si velmi vážíme. Sdružujeme kolem sebe řadu odborníků, 

kteří dobrovolnicky pomáhají s vedením spolku a zajištěním jeho činnosti.  

 

 

www.detiuplnku.cz  
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