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Petr (z důvodu ochrany osobních údajů jméno anonymizováno/smyšleno), 26 let 

 

Petr je uživatelem Denního stacionáře od roku 2010. Za tu dobu prošel velkou změnou v chování, 

proto jsme jej vybrali pro příběh dobré praxe. 

 

Než nastoupil Petr do denního stacionáře Centra Kociánka, docházel na Střední školu. Na střední škole 

měl výchovné problémy a byl nakonec vyloučen. Na popud maminky nastoupil do sociálně 

terapeutických dílen (dále jen STD), kde se měl učit pracovat se zahradními nástroji. Jelikož dostal 

druhý den epileptický záchvat, byl shledán nevhodným do STD dílen. Nešlo zajistit takovou 

individuální péči, jakou by tam Petr potřeboval. 

 

Poté začal docházet do sociální služby Denní stacionář Kopretina. Jeho chování bylo ze začátku hodně 

agresivní, nedalo se s ním na ničem domluvit. Šlapal ostatním uživatelům u oběda po nohách, stál nad 

PSS a naznačoval údery. Stoupl si mezi dveře, nechtěl pustit nikoho tam ani zpátky. Nechtěl chodit 

společně na obědy. Petrovi dělaly velké problémy změny (střídání na stacionářích). Jelikož nemohl být 

na DS ve společnosti jednoho konkrétního uživatele, bylo rozhodnuto, že pro něj bude nejlepší, aby 

zůstal na DS Slunečnice. Tam se celkově uklidnil i díky profesionálnímu a lidskému přístupu kolegyň. 

Získal jistotu, že každý den dojde na místo, které je jeho, kde má své věci. Začal chodit s kolektivem na 

procházky (motivací byla „kontrola“ pana zahradníka). Jeho další velkou motivací je návštěva hudebny 

– rád zpívá, nosí si svoji kytaru, popř. ladičku a návštěva ANIMA, kde pomáhá s péčí o zvířata a rád 

zametá. 

 

Pokud Petr něco chtěl a neuskutečnilo se to ihned a automaticky, začal reagovat agresí. V současnosti 

s pracovníky DS spolupracuje, i když občas má i horší dny a domluva je náročnější. Tato změna 

v chování však nebyla ze dne na den, trvalo několik let, než se Petr dostal tam, kde se nyní nachází. 

Pomáhá pracovníkům a uživatelům na obědech – odnáší talířky, donáší svačinky, dohlíží na čaj 

v konvici. Je nápomocný uživatelce, která si není jistá při přechodu koridorem. 

 

Dříve se s Petrem nedaly hrát společenské hry, měl svá pravidla, rozčiloval se, když prohrával, nehrál 

fér. Nyní dokáže hrát s ostatními hry podle pravidel, počítá, kontroluje ostatní hráče, jestli nešvindlují. 

 

Při hovoru s Petrem je jeho nejčastějším tématem policie, záchranka, hasiči (pamatuje si i nouzová 

čísla). Dříve se nedokázal s nikým rozdělit, po každodenní trpělivé práci a vysvětlování pracovníků 

služby se teď již umí rozdělit a nabídnout ostatním. Dokáže se omluvit za své neslušné chování, všímá 

si i nevhodného chování u druhých a upozorňuje je. Naučil se, že když chce od pracovnic služby 

s něčím pomoci, musí o to požádat a poděkovat. Rád pomáhá pracovníkům při běžných úkonech 

denního stacionáře, např. úklid po aktivizačních činnostech, po svačině, při přípravě na vycházku 

apod. 

Na DS Slunečnici Petr dochází každý den od 8:00 – 13:45. V rámci denního stacionáře využívá 

rehabilitace a centrum tvořivé činnosti. Účastní se i dramatického kroužku, který probíhá na 

Slunečnici. Je spokojený, když může hrát na foukací harmoniku. 

 

Dnes se to stává už jen velmi zřídka, kdy na slova „NE“ a „NESMÍŠ“ reaguje agresivními projevy. Petr 

dobře reaguje na nové praktikanty, přesněji řečeno na praktikantky. Má rád jejich pozornost, ukazuje 

jim své výrobky, knížky, povídá si s nimi. Denně si nosí z domu svůj batoh s věcmi (CD, telefon, 

razítko, obrázky, knížky atd.). Tyto věci spolu s kytarou slouží jako motivační prvek. Jako motivace 

také slouží samotný pobyt na DS, což ukazuje na to, že je Petr na DS spokojený a chodí sem rád. 

 

 


