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Tisková zpráva: 
Hlavním tématem říjnových Sociálních služeb jsou pobytové služby pro osoby 
s poruchou autistického spektra 
 
18. 10. 2016 
Na základě zářijové tragédie, kdy spáchala sebevraždu matka i s autistickým synem, se začalo 
nejen v médiích mluvit o situaci rodinných příslušníků osob s těžkou formou autismu. To, čím 
tyto rodiny procházejí, si dokáže většina z nás jen stěží představit. Lidi s těžšími formami 
autismu totiž není v České republice kam umístit (zařízení je málo a pořadník dlouhý), 
pečující se tak mnohdy dostávají na hranu fyzického i psychického vyčerpání. O problematice 
pobytových služeb pro lidi s poruchami autistického spektra (PAS) informuje čtenáře 
odborník a zároveň zakladatel Národního ústavu pro autismus Hynek Jůn. Ve svém článku 
popisuje tři mýty, které do života lidí s PAS v pobytových službách vstupují (např. že všichni 
lidé s PAS vykazují problémové chování, kvůli kterému je těžké jim sociální služby 
poskytovat), následně se zabývá důsledky a samozřejmě neopomíjí návrh řešení. 
 
Na odborný rozvoj zaměstnanců se zaměřil v říjnovém čísle právník Vladimír Hort. Ve svém 
článku odpovídá na otázku, zda je zaměstnavatel povinen zaplatit zaměstnanci školení, či je 
povinen ho pouze zajistit. Upozorňuje, že záleží na tom, zda se jedná o prohloubení, či 
zvýšení kvalifikace, což bývá mnohdy problém určit. Ve svém textu však dává „vodítka“, jak si 
s tímto problémem poradit co nejlépe. 
 
Nové číslo přináší také pohled do sociálních služeb za hranicemi naší země. Na sociální služby 
v Rakousku (a systém jejich finančního zajištění) se podívala Petra Zimmelová, na sociální 
služby v Irsku Ladislav Průša. Dozvíte se tak např. to, kterým systémem je možné se v České 
republice inspirovat, a který je pro nás až příliš odlišný.   
 
V novém čísle nechybí ani tradiční Střípky z domova poskytovatelů sociálních služeb či dobrá 
praxe. Doufáme tak, že Vám náš časopis zpříjemní podzimní sychravé dny. 
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