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Samostatný život mladých 
dospělých se zdravotním 

znevýhodnění
Rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním se potřebují velmi rychle začít dívat do 
budoucnosti a na osamostatňování systematicky pracovat už od raného věku svých 
potomků.

Více na www.abakus.cz/akcelerator-osamostatnovani

 

Výsledky grantové výzvy 
Akcelerátor osamostatňování 2022

Žádost odevzdalo 46 organizací, 21 v prvním okruhu práce s cílovou skupinou rodin s dětmi 10–18 let, 

a 25 organizací ve druhém okruhu práce s cílovou skupinou rodin s mladými dospělými 18–30 let. 

Do druhého kola bylo přizváno 12 uchazečů z každého okruhu, kteří se on-line setkali s hodnotící komisí 

a diskutovali o svých záměrech. Hodnotitelé po pečlivém uvážení vybrali 12 kandidátů, 6 z první a 6 ze 

druhé skupiny. Zapojí se do programu v délce 18 měsíců s cílem otestovat a popsat různé přístupy 

a metody podpory rodin vedoucí k usnadnění osamostatnění mladých dospělých se zdravotním 

znevýhodněním a přispět k jeho systémovému ukotvení v České republice. Přímo mezi organizace bylo 

rozděleno přes 16,6 milionu  Kč. Dalších 830 tisíc korun putuje na doprovodný program.

Každá z 12 podpořených organizací získala finanční prostředky ve výši až 1,5 milionu Kč na rozvoj 

vybraných metod a přístupů od června 2022 do prosince 2023. Kromě finanční podpory konkrétních 

aktivit se budou organizace společně zabývat měřením dopadu, udržitelností realizovaných aktivit 

a identifikací vhodných systémových změn.

Odborná hodnotící komise zasedala v tomto složení: 

• Jitka Barlová - Společnost pro ranou péči, z.s.

• Pavla Baxová - Rytmus, o.p.s.

• Erik Čipera - Asistence, z.s.

• Romana Jakešová - Veřejný ochránce práv

• Jan Kroupa - České centrum fundraisingu

Střet zájmů byl řešen v prvním kole hodnocení neúčastí daných hodnotitelů 
na hodnocení projektu v těchto případech:
• Pavla Baxová - Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

                - Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

                - Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s

• Erik Čipera - Asistence, o.s.

• Jan Kroupa - APLA Jižní Čechy, z. Ú.

             - PFERDA z.ú.

             - Asistence, o.s.

             - Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Pro druhé kolo hodnocení zasedala komise pro první okruh ve stejném 
složení a pro druhý okruh byla obměněna následovně: 

• Jitka Barlová - Společnost pro ranou péči, z.s.

• Romana Jakešová - Veřejný ochránce práv

• Jan Kroupa - České centrum fundraisingu

• Michal Panáček - MIkasa z.s.

• Přemysl Filip - Nadační fond Abakus

Základním kritériem hodnocení bylo, zda plánované aktivity s velkou pravděpodobností usnadní proces 

osamostatnění mladého dospělého se zdravotním znevýhodněním a jsou organizací realizovatelné 

(kapacity, místo, čas…). Uvedené aktivity by bylo dobré mít v České republice v systému podpory 

mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin.

Druhým kritériem bylo, zda je organizace otevřená a schopná přemýšlet společně s druhými 

o systémových změnách, které by proces osamostatňování lidí se zdravotním znevýhodněním 

v České republice usnadnily.

Předložené projekty byly velmi kvalitní a práce hodnotitelů nebyla lehká, protože bylo možné vybrat 

pouze 6 projektů v každém okruhu. Vzhledem k tomuto počtu a výše uvedeným kritériím jsme v této 

výzvě nekladli důraz na rovnoměrné regionální zastoupení podpořených organizací. Jedná se 

o naši první výzvu v oblasti osamostatňování a jejím cílem není pokrýt všechny regiony potřebnými 

službami (to snad později), ale orientace v tom, co se děje v terénu, co funguje a co je nejvíce potřeba.

Přehled podpořených organizací, 
které se od června 2022 zapojí 

do programu
První okruh
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ORGANIZACE KRAJ PŘÍSTUP / METODA CÍLOVÁ SKUPINA 
/ ZNEVÝHODNĚNÍ

APLA Jižní Čechy, z. ú. Jihočeský • Pravidelná “přechodová setkávání” - 
facilitované schůzky v co nejširším složení     
z řad klientova okolí

• Nácvik každodenních dovedností pro 
samostatný život

• Společný pobyt rodin pro klienty a jejich 
blízké

PAS

Centrum LIRA,z.ú. Liberecký • Metody edukace a nácviku nových 
dovedností, modelování a posilování 
žádoucího chování a postupné vyhasínání 
maladaptivního chování 

• Rozvoj zájmů a podpora sebepřijetí 
• Edukativní, terapeutické a podpůrné  

aktivity pro rodiče a vrstevnická skupina   
pro sourozence

PAS

PARENT PROJECT, z.s. Ústecký • Podpůrné psychosociální a rozvojové 
pobytové akce pro rodiny, samotné děti           
i jejich sourozence

• Kontinuální odborná týmová terénní 
práce v období mezi jednotlivými pobyty

• Vzdělávání pro pečující v tématu 
osamostatňování

neurosvalové

Péče bez překážek, 
z.s.

Hlavní město 
Praha

• Individuální práce s rodinou pod vedením 
psychoterapeuta

• Společné aktivity – kurzy a semináře           
k tématu osamostatňování

• Sdílecí setkání rodičů a společná diskuze

kombinované

Rytmus Střední Čechy, 
o.p.s.

Středočeský • Terénní podpora a provázení rodin 
• Multidisciplinární tým poskytující 

komplexnější podporu zaměřenou           
na rozvoj soběstačnosti dítěte

• Využití metody Podpory pozitivního 
chování (PBS)

kombinované

Zet-My, z. s. Olomoucký • Svépomocné skupiny pro rodiče za 
podpory supervizora

• Individuální mentoring rodin se 
speciálním pedagogem

• Stáže pro rodiče v organizacích, které      
již na osamostatňování pracují

kombinované
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Druhý okruh

ORGANIZACE KRAJ PŘÍSTUP / METODA CÍLOVÁ SKUPINA 
/ ZNEVÝHODNĚNÍ

Asistence, o.s. Hlavní město 
Praha

• Spolubydlení lidí s postižením a bez něj 
- koncept “Spolubytu”

• Klíčový pracovník společně                          
s ergoterapeutem pomáhá klientovi 
nastavit samostatné bydlení 

• Rozšíření práce konzultanta pro rodinu

kombinované

Diakonie ČCE 
- Středisko 
křesťanské pomoci 
v Litoměřicích

Ústecký • Krátkodobé tréninkové pobyty
• Síť podpůrných nástrojů - skupinová      

a individuální práce s celými rodinami
• Exkurze do chráněných bydlení různého 

typu v ČR i v zahraničí

kombinované

Národní ústav pro 
autismus, z.ú.

Hlavní město 
Praha

• Case management jako klíčová služba 
při osamostatňování

• Tvorba “centrálního” individuálního 
plánu

• Měření změny vzhledem                                            
k osamostatnění cílové skupiny 
mladých lidí s PAS a jejich rodin 
prostřednictvím datové platformy 
SIMPAKT

PAS

PFERDA z.ú. Královéhradecký • Komplexní péče zaměřená na 
psychologickou podporu všech členů 
rodiny

• Peer 2 peer rodiny a Peer 2 peer klienti
• Pilotní startovací byt v Náchodě - 

zkušební tréninkové bydlení pro 
mladého dospělého

kombinované

Psychiatrická 
nemocnice Jihlava

Vysočina • Komplexní zavedení přístupu dle 
metodiky CARe (Comprehensive 
Approach to Rehabilitation)                        
u vybraného vzorku devíti osob

• Prohloubení spolupráce s rodinami 
klientů na jejich cestě k osamostatnění

• 
bydlení

duševní

Rytmus - od klienta 
k občanovi, o.p.s

Hlavní město 
Praha

• Plánování zaměřené na člověka 
využívající videotrénink interakcí, 
portfolia a časosběrné snímky

• Tréninkový byt
• Cyklus odborných přednášek pro 

rodiče, včetně prezentace zkušenosti     
z tréninkového bytu

kombinované
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Partner programu

Partnerem doprovodného programu je organizace České centrum fundraisingu.

Cíle programu

Otestovat a popsat různé přístupy a metody podpory rodin vedoucí k usnadnění osamostatnění mladých 
dospělých se zdravotním znevýhodněním v oblasti PŘÍPRAVY (systematická příprava rodin na 
osamostatnění) a PODPORY (systematická podpora mladého dospělého a jeho rodiny při vlastním 
procesu osamostatňování.

Společně navrhnout systémové změny, které by napomohly procesu osamostatňování a samostatnému 
životu osob se zdravotním znevýhodněním.

Na co navazujeme?

V Abakusu se v návaznosti na činnost Nadačního fondu Avast přes sedm let zabýváme podporou rodin 
s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Cílem našich projektů bylo umožnit rodinám, aby mohly po 
narození dítěte žít co nejběžnější život ve svém přirozeném prostředí s dostatkem informací
 a podpůrných služeb. Stále častěji se setkáváme s neřešeným tématem přechodu dětí se zdravotním 
znevýhodněním do samostatného dospělého života. Tuto oblast vnímáme jako přirozené pokračování 
naší práce a místo, kde můžeme hledat další smysluplná řešení. Touto výzvou vstupujeme do tématu 
identifikace a podpory metod a přístupů, které umožní jak připravit půdu pro osamostatnění už 
v dětském věku, tak pomohou v náročném přechodném období při cestě za samostatností. Paralelně 
s grantovou podporou přímé práce v terénu plánujeme také zadání zpracování výzkumu a sběru dobré 
praxe v této dosud málo ošetřené oblasti.
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