
Jako houby po dešti vyrůstají 
v různých částech Ostravy moder-
ní domky, do nichž se zanedlouho 
přestěhují noví obyvatelé, klienti 
Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava. 
Výstavba těchto domků je součástí 
transformačního procesu v sociál-
ních službách, který se z pochopi-
telných důvodů dotkl i lidí, žijících 
v našem městě. V této souvislosti 
jsme také požádali o rozhovor ře-
ditele jedné z největších organi-
zací poskytujících sociální služby 
v Ostravě, pana PhDr. SVATOPLU-
KA ANIOLA, ředitele ostravského 
Čtyřlístku.

Pane řediteli, co bychom si měli 
představit pod pojmem “transfor-
mace v sociálních službách“?

Sociální služby zahrnují řadu činnos-
tí ve prospěch lidí, kteří potřebují po-
moc a podporu, aby mohli důstojně 
žít. Mohu hodnotit pouze ty služby, 
jež poskytuje Čtyřlístek. A smyslem 
jeho existence je pomáhat lidem 
s mentálním postižením, k němuž 
se velice často přidružuje i postižení 
tělesné. Transformace si klade za cíl 
umožnit lidem s uvedeným handica-
pem žít způsobem života, který je ob-
vyklý pro jejich vrstevníky.

V případě Čtyřlístku jde nepochybně 
o doslova převratné změny v životě 
klientů organizace.

Změny jsou skutečně zásadní. Ne-
spočívají pouze v přestěhování klien-
tů do nových rodinných domků, ale 
současně se změní i způsob jejich 
života. Služby budou poskytovány 
v bezbariérových domácnostech, 
které se na první pohled neliší od 
běžného bydlení, bude v nich žít ma-

ximálně 6 lidí se zdravotním posti-
žením. Přístup k nim tak může být 
opravdu individuální, podle skuteč-
ných potřeb každého z klientů. Ti, 
podle svých schopností, budou mít 
možnost rozhodovat nebo alespoň 
spolurozhodovat o svém životě. Ne-
budou prožívat dny stále na jednom 

místě a k tomu budou mít zajištěnou 
i potřebnou podporu personálu.

Je jistě velmi obtížné popisovat všech-
ny složitosti, jež byly s transformač-
ními změnami v organizaci spojené. 
Přesto: jaká největší úskalí bylo třeba 
zdolávat a jak se vám to podařilo?

To nejtěžší máme ještě před sebou. 
Postavit rodinné domky je ta jed-
nodušší záležitost. Mnohem nároč-
nější je příprava všech, kteří budou 
v nových podmínkách žít a pracovat. 
Ale zajistit potřebný servis pro je-
jich obyvatele (zejména stravování 
a zdravotní péči) je ještě náročnější. 
Organizačně i personálně. Čtyřlístek 
bude sídlit na 19 místech v Ostravě. 
A všem klientům je třeba zabezpečit 
kvalitní stravování, které bude připra-
vováno v centrální kuchyni v Ostra-
vě-Muglinově a dováženo speciálně 
přizpůsobenými auty pro rozvoz teplé 
i chlazené stravy. Obdobně funguje 
i centrální prádelna a svoz a rozvoz 
prádla. Největším problémem je zajiš-
tění zdravotní péče. Nejsou lékaři, ty 
naše se nám podařilo doslova uprosit, 
aby si vzali na starost naše klienty. Se-
střičky však nejsou vůbec, ani vlastní 
ani externí. Naše sestřičky totiž bu-
dou muset vyjíždět do těchto domků 
za svými klienty a řidičské průkazy 
(i ochotu sednout za volant) má jen 
málokterá z nich. Jedná se především 
o podávání léků, které je legislativně 
striktně upraveno a také nám nejvíc 
komplikuje situaci.

Na co se klienti Čtyřlístku podle vás 
v novém bydlení mohou těšit nejvíc?

Především se těmto lidem, z nichž 
mnozí prožili většinu svého života ve 
velkých zařízeních, změní kvalita by-
dlení. V každém z nově postavených 
domků budou dvě samostatné, dob-
ře vybavené domácnosti, ve kterých 
bude bydlet šest lidí se zdravotním 
postižením v jednolůžkových a dvou-
lůžkových pokojích. Podle svých 
schopností budou moci „přiložit ruku 
k dílu“ při zabezpečování chodu do-
mácnosti. Mohou využívat zahradu 
kolem domku, na kterou budou mít 
jednoduchý přístup. Poznají nové 
prostředí, nové sousedy, za řadou ak-
tivit vyjedou mimo svůj domov. Sou-
časně však budou mít i možnost se-
tkávat se se svými přáteli, kteří budou 
žít v ostatních domcích.
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