O knize "SV T BEZ ÚSTAV - Milan Cháb"
Kniha Sv t bez ústav vznikla ze dvou d vod . Jednak jsme cht li zachovat n co z toho, co napsal
a za svého života íkal Milan Cháb, a objevit v jeho slovech inspiraci pro další kroky p i prom n
ústavní pé e na p átelské sociální služby. Druhým d vodem je snaha p isp t k pokra ování
"rozsáhlého, mnohotvarého projektu na osvobozování lidských duší", jak Milanovo celoživotní úsilí
nazvala Tereza Hradílková.
Kniha zaznamenává kroky jednoho (ojedin lého) editele ústavu
sociální pé e na cest k prom n této instituce na regionální
agenturu sociálních služeb, jejímž hlavním smyslem je praktická
obhajoba p irozených práv lidí ohrožených institucionalizovanou
pé í. P íklad Milana Chába ukazuje, kam až lze dojít: ústav v
Horní Poustevn tém
zmizel - prom nil se do devatenácti
domácností v šesti obcích Šluknovského výb žku a zatím šest lidí
z ústavního koloto e vystoupilo a za lenilo se do b žného života.
Na druhé stran kniha ukazuje omezení takového úsilí za
sou asného stavu - slovy Milana: "problém ústavu není ešitelný
na úrovni ústavu". Magistrát hlavního m sta sice vyhlásil, ale
nikdy
neza al
realizovat
"dlouhodobý
program
deinstitucionalizace". Nevznikla agentura služeb pro lidi s
mentálním postižením na území hlavního m sta v souladu s
žádostí ze 29. ervna 1994. Stále chybí spole enská poptávka po
sociálním za len ní lidí s mentálním postižením: "myšlenka
institucí je p ijímána, nespokojení cht jí jen lepší prost edí". Žádný
další ústav se už nevydal na podobnou cestu transformace na
agenturu komunitních služeb.
Ti, kte í znají dnešní neradostnou realitu života lidí v ústavní pé i a kterým nesta í rozd lit hromadné
ústavní ložnice na menší pokoje, vym nit okna a zm nit název "ústav" na "domov", mohou v knize
najít sm r další cesty. Nap í Milanovými texty lze vysledovat n kolik klí ových témat, které stojí za
to promýšlet a nalézat zp soby jejich uplatn ní v praxi:
Základním Milanovým tématem je hledání odpov di na otázku: pro ústavy existují. To dává Milan
do souvislosti s výsledky p sobení ústav : "… smysl ústavu je dán negativn , pé í o neschopné,
nem že … neschopné init schopnými…". "Myslet od za átku" tu znamená hledání skute ného
d vodu poskytování ústavní pé e a cílem formulovat úkol sociálních služeb jinak než jako snahu
uklidit ur itou skupinu lidí do ústraní.
Analýzou právních norem dosp l Milan Cháb k tomu, že "… ústav neposkytuje nic jiného, než
poskytuje okolní sv t z ve ejn dostupných zdroj ; rozdíl je v tom, že to poskytuje ve sv t
uzav eném, ústavním, z vlastních zdroj ." Umíst ní v ústavu vnímal jako segregaci skupiny lidí na
základ spole ného znaku do zvláštního za ízení (ghetta). Výsledkem segregace je stav sociální
nouze, která je d vodem, pro obyvatel m ústav poskytovat sociální pomoc. Milanova práce
dokazuje, že vhodnou sociální pomoc lidem ohroženým institucionalizací mohou poskytnout i ústavy
- pokud ovšem za nou podporovat samostatnost obyvatel a jejich p echod do b žné spole nosti.
Odhalení p vodního významu ústav a podstaty toho, co poskytují, vede k pochopení: ústavy nemá
smysl reformovat - vylepšovat, ale jedin transformovat - prom ovat na služby jiného charakteru.
Milan asto upozor oval na chyb jící vymezení pojmu mentální postižení a nutnost p ijmout
definici, která bude zohled ovat sociální dopady postižení. Stále platné právní normy definují cílovou
skupinu uživatel ústavní pé e kruhem: "do ústav se p ijímají ob ané, kte í … pot ebují ústavní
pé i". Provád cí vyhláška zná pouze blíže neur ený pojem "mentáln postižení". Milan z tohoto
d vodu za al používat nejbližší vhodný termín "mentální retardace", který je známý z Mezinárodní
klasifikace nemocí.
Dalším z úst edních témat Milanovy práce bylo právní postavení lidí v ústavech: "Pohled na
lov ka v ústavní pé i jako spoluob ana a následné zhrození, které musí nastat: teprve to p im je
ke skute né zm n ". Nezbytnou složkou v p ístupu k lidem s postižením byl pro Milana koncept

negativní svobody: "nikoli cesta privilegií, ale cesta p irozených práv; ne právo na n co, ale spíše
svobodu od n eho - t eba od institucionalizace".
Milan v postoj k lidem s postižením je charakterizován zejména uv dom ním si vzájemné závislosti
lidí, reciprocitou vztah . Odd lením skupiny lidí do ústav trpí i ostatní. Lidé odsunutí duchovn i
teritoriáln na okraj spole nosti, do Šluknovského výb žku " … jsou ti, kte í m li být na konci sv ta,
paradoxn p edními na za átku sv ta: s mimo ádným úsp chem vyvažují místní sv t nev stinc ,
fialových zr d z um lého plyše, falešných lihovin …". Na principu vzájemné závislosti jsou postaveny
také návrhy dvou projekt Zaru ený in a Holubník (ne škola): "... role u itele a studenta nejsou
p id leny, resp. jsou prom nlivé a vzájemn zam nitelné … potkávají se zde lidé, kte í podporu
pot ebují, s lidmi, kte í podporu umož ují...".
Ve vztahu k lidem s postižením považoval Milan Cháb za hlavní úkol sociálních služeb vytvá ení
p íležitostí srovnatelných s p íležitostmi vrstevník . Tento prvek se stal znám jším zejména
prost ednictvím publikované metodiky hodnocení kvality ústavní pé e: "teprve srovnáním s tím, co
mohou a b žn d lají vrstevníci sv enc a obyvatel ústavu, nastavujeme m ítko uzav enému
sv tu ústav ".
S porovnáváním možností lidí v ústavu s vrstevníky mimo ústav souvisí také vymezení pojm pé e a
podpora, které Milan Cháb uvedl ve zmín né metodice hodnocení kvality ústav sociální pé e.
Poskytování podpory namísto pé e umož uje "dokonce i lidem s nejnaléhav jšími pot ebami, aby
mohli žít ve vlastních domovech".
Milan byl ve své práci i v život zastáncem osobní odpov dnosti, která se do sociálních služeb m že
promítnout zavedením systému tzv. klí ových pracovník . Klí ového pracovníka vnímal jako toho,
kdo si iniciativn všímá pot eb, zdraví a spokojenosti konkrétního uživatele služeb a hájí práv jeho
zájmy. V il v osobní ctnosti sm ované k jednotlivc m: "Naše práce je taková, že za ni musíme
osobn ru it; p ebíráme osobní odpov dnost za ovlivn ní osud konkrétních lidí, jednotlivc , nikoli
lov ka nebo lidstva … tedy starostlivost versus princip".
Transformace ústavní pé e byla pro Milana Chába totožná se zm nami v zacházení s mocí. "Tzv.
sociální pé e znamená p edevším obrovskou a skute nou moc lidí pe ovatel na jedné stran nad
lidmi pe ovanci na druhé stran … jestliže život ope ovaného probíhá v instituci pod jedinou
mocenskou kontrolou, potom je tato moc totální (a koneckonc i totalitní); rozptýlení, uvoln ní,
rozd lení a lokalizace moci, rezignace na moc: to jsou priority".
Konkrétn m l Milan na mysli p etvo ení ústav na "regionální sít sociálních, zdravotnických a
vzd lávacích služeb pro ob any, kte í jsou ohroženi institucionalizací". Sí chápe Milan jako
"nehierarchizovanou nabídku … všech forem podp rných služeb uprost ed b žného ob anského
spole enství ", kde uživatel nestojí na konci ady: editel-vedoucí úsek -odborný personál-pomocný
personál.
Mnoho se už napsalo a eklo o politice sociálního za le ování, o níž se v posledních letech mluví
zejména v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Málo lidí si ale pod vznosnými formulacemi
p edstaví n co konkrétního. Texty Milana Chába jsou pro nás cenné úzkou provázaností
teoretických východisek s ryze praktickými kroky v naší sou asné spole enské realit . To, co se
poda ilo Milanovi Chábovi, je praktickou ukázkou, jak v každodenní práci a v život aplikovat politiku
sociálního za le ování v p vodním slova smyslu.

