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MTS pro služby sociální péče
poskytované pobytovou formou
Určen pro:
Chráněné bydlení (CHB)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní
stacionáře (DOZP a TS)
Domovy se zvláštním režimem (DZR)

CÍLOVÉ SKUPINY DLE TYPU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

domovy se zvláštním
režimem

domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

chráněné bydlení

denní stacionáře

MTS pro služby sociální péče
• pobytovou
•
•
•
poskytované
formou

1) osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vzácného onemocnění

2) osoby ve vegetativním stavu potřebující sociální péči

•

•

3) osoby s poruchou autistického spektra

•

•

5) osoby postižené roztroušenou sklerózou či jinými neuro-degenerativními
onemocněními

•

6) osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění

•

7) osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na
návykových látkách

•

•

8) osoby bez přístřeší potřebující ošetřovatelskou péči

•

•

9) osoby postižené neuro-degenerativními onemocněními – osoby s
roztroušenou sklerózou či Parkinsonovou nemocí

•

10) Osoby s plicní ventilací

•

11) osoby se sníženou soběstačností v souvislosti s onemocnění m CMP
(cévní mozková příhoda) a kardiovaskulárními chorobami

•

týdenní stacionáře

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chráněné bydlení
• Max. 12 klientů v jedné budově (max. 4 klienti na domácnost)
• Jednolůžkové pokoje (na žádost dvoulůžkové) – stanovena
minimální velikost pokojů
• CHB nesmí být v bezprostřední blízkosti podobného domu nebo
jiného zařízení sociálních služeb
• Max. cena 210Kč/den – dvoulůžkový, tzn. 1 – 2 lůžkový pokoj
• Přístup k vybavení – pokoj, koupelna, toaleta, kuchyňka (pokoj
možné vybavit chladničknou)

DOZP a TS
• Max. počet 12 klientů v jedné budově (v případě vysoké míry
podpory max. 18 klientů)
• Domácnosti klientů mohou být max. šestičlenné
• Jednolůžkové pokoje (na žádost dvoulůžkové) – stanovena
minimální velikost pokojů
• Společenské prostory, úložné + prostory na úklid, místnost s
pračkou, zázemí zdrav. péče,
• Max. cena 210Kč/den – dvoulůžkový, tzn. 1 – 2 lůžkový pokoj

• Velikost dveří – možnost přesunu klientů na lůžku
• Zázemí domácnosti
- 1 – 2 lůžkové pokoje
- 1 WC na 4 uživatele a koupelna na 6 uživatelů
- Kuchyň a obývací pokoj (či oboje v jednom)
- Velikosti pokojů přizpůsobeny potřebám uživatelů
- Pokoje uzamykatelné a klienti mají k dispozici klíče
• Místnost pro bezpečný pobyt
• Postel pro os. s těžkým zdrav. pos. + nezbytné vybavení u lůžka
• Signalizace, koupelna, toaleta, kuchyňka

DZR
• DZR minimálně 10 min. docházkové vzdálenosti od sebe
• Kapacita 8 klientů (max. 6 os. v jedné domácnosti) v 1 – 2
lůžkových pokojích
• Jednolůžkové pokoje (na žádost dvoulůžkové) – stanovena
minimální velikost pokojů
• Velikost dveří + bezbariérovost – možnost přesunu klientů na
lůžku
• Max. cena 210Kč/den

• Signalizace + akustická signalizace – požár – v celém objektu / u
pracovníka (24/7),
• Koupelna
• Toaleta – Odděleně pro muže a ženy
• Lednice – společná / vlastní v pokoji
• Kuchyňka – (změna 5/2017) Společná (rych. konvice, mikrov.
trouba, dvouplotýnkový vařič, pečící trouba, skříňky)
• Poskytovatel zajistí: Telefon, Televize, PC – internet
• Praní, drobné opravy povlečení a ošacení, žehlení
• Topení regulovatelné klientem, nebo pracovníkem
• Možnost stálého využívání teplé a studené vody a odběru el.
energie min. z jedné zásuvky

Počet klientů
Jednolůžko vel.
Dvoulůžko vel.
Místnost pro bezpečný pobyt

CHB

DOZP + TS

DZR

12 / 4

12 vys. podpora 18 / 6

8/6

8 / TPP 12 m²

8 / TPP 12 m²

12 m²

12 / TPP 18 m²

12 / TPP 18 m²

20 m²

NE, ALE…

ANO

ANO

Pokoj, koupelna, WC, spol. místnost

Koupelna, domácnost, u lůžka-ležící

DZR

Signalizace

NE

Spol. místnost

NE

ANO

ANO 18 (22) m²

Tel, TV, PC - internet od
poskytovatele

NE

ANO

ANO

Detekce požáru

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

Společná

Bezbariérová „TS“

Bezbariérová + (muži x ženy)

NE

ANO

ANO

Praní, drobné úpravy, žehlení
Prostor na pomůcky
Koupelna + WC
Zázemí zdarv. péče

MTS sociálních služeb pro
specifické cílové skupiny
Materiálně technický standard (MTS) je to, co je nutnou
podmínkou poskytování sociální služby (registrace) a co je
žádoucí, aby bylo financováno (od klientů, z dotací, od
zřizovatelů).
Cíle MTS:
• Zajištění funkčnosti poskytovaných sociálních služeb s
přihlédnutím k potřebám cílové skupiny klientů
• Zajištění ochrany a bezpečnosti klientů sociálních služeb
• Zajištění ochrany a bezpečnosti pracovníků sociálních služeb

Cílová skupina osob s PAS
Poruchy autistického spektra (PAS) jsou Pervazivními vývojovými
poruchami (PVP).
Řadíme sem: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův
syndrom, Rettův syndrom, jinou dezintegrační poruchu v dětství a
hyperaktivní poruchu sdruženou s mentální retardací a
stereotypními pohyby
Samotná diagnóza PAS není rozhodující pro míru podpory!
Rozhodující je chování člověka s autismem, tedy chování
vyžadující vysokou míru podpory

Specifika cílové skupiny
osoby s PAS
Možná specifika cílové skupiny osob s PAS:
• různě hluboce narušená schopnost komunikace se svým okolím,
• snížení schopnost zapojit se do společnosti a chápat sociální
interakce
• omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit
U části osob s PAS se proto častěji než v běžné populaci setkáváme
s vyšší mírou auto i heteroagresivního, destruktivního,
nepřizpůsobivého, repetitivního či jinak nadměrně zatěžujícího
chování pro samotného klienta i pečující osoby, které vyžaduje
specifické nastavení Materiálně technických a personálních podmínek.

Chování vyžadující vysokou
míru podpory
Pro stanovení míry podpory je důležité:
• nakolik je člověk s PAS schopný zapojit se do společnosti,
• nakolik je člověk s autismem sám sobě nebo pro okolí ohrožující a
• nakolik okolí vyhodnocuje jeho chování jako obtěžující.
Hodnocení míry podpory musí být multidisciplinární záležitostí, kdy
dochází k souběhu objektivního a subjektivního sledování více
lidmi najednou (rodiče, škola, lékař, sociální služba, sociální
pracovník aj.). Objektivní sledování odpovídá na otázky intenzity,
frekvence a doby trvání výskytu problémového chování.

Chování vyžadující vysokou
míru podpory
Pro stanovení míry podpory je důležité:
• nakolik je člověk s PAS schopný zapojit se do společnosti,
• nakolik je člověk s autismem sám sobě nebo pro okolí ohrožující a
• nakolik okolí vyhodnocuje jeho chování jako obtěžující.
Hodnocení míry podpory musí být multidisciplinární záležitostí, kdy
dochází k souběhu objektivního a subjektivního sledování více
lidmi najednou (rodiče, škola, lékař, sociální služba, sociální
pracovník aj.). Objektivní sledování odpovídá na otázky intenzity,
frekvence a doby trvání výskytu problémového chování.

Nastavení MTS v ambulantních
sociálních službách pro osoby s PAS
•
•

Druhy sociálních služeb:
• centra denních služeb, denní stacionáře, sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně
terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odlehčovací služby.
Specifické materiálně technické podmínky:
• v 1 objektu 36 klientů,
• ideálně 3 osoby v 1 místnosti,
• relaxační klidová místnost (místnost pro bezpečný pobyt)
• použití odolných a bezpečných materiálů pro vybavení

Nastavení MTS v pobytových
sociálních službách pro osoby s PAS
• Druhy sociálních služeb:
• chráněné bydlení, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem
• Specifické materiálně technické podmínky:
• v jednom objektu mohou být 2 maximálně 3 byty (domácnosti).
• jednolůžkové pokoje
• relaxační klidová místnost (místnost pro bezpečný pobyt)
• použití odolných a bezpečných materiálů pro vybavení

Nastavení MTS v pobytových
sociálních službách pro osoby s PAS
• Domácnost skupinová
• doporučený počet je 3-5 klientů, maximálně 6 klientů v jedné
domácnosti.
• V jednom objektu (bytovém nebo rodinném domě) maximálně 2
domácnosti, celkem maximálně 12 klientů.
• Domácnost individuální
• maximálně 3 klienti v jedné domácnosti (bytě).
• V jednom objektu (bytovém nebo rodinném domě) maximálně 3
domácnosti (byty), celkem maximálně 9 klientů.
Osoby v domácnosti by měly být věkově i povahově kompatibilní.
Domácnost tvoří pokoje uživatelů, zázemí pro hygienu, pro přípravu a
konzumaci jídla, pro odpočinek a společné trávení času.

Lokalita sociálních služeb pro
osoby s PAS
Lokalita by měla respektovat individuální potřeby klientů:
• Pro klienty s větší hlučností a potřebou ústranní je vhodnější
nemovitost na kraji obce bez sousedů v bezprostřední blízkosti.
• Pro klienty s vyšším potenciálem sociální integrace nemovitost
v běžné sousedské zástavbě.
• Nesmí být vytvořena vyloučená lokalita nebo uzavřená enkláva
uživatelů sociální služby.
• Sociální služba může být poskytována v bytové jednotce nebo
samostatném domě.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Mgr. Jan Vrbický
Ministerstvo práce a sociálních věcí
vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb
tel: +420 608 797 081
e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz

