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Úvod
Ve sve bakalarske praci se venuji problematice detí a mladiství se
zdravotním postizením v republice Sacha (Jakutsko) – dlouhou dobu dane tema
býlo na pozadí zivota jakutske verejnosti. Nebýla moznost potkat osobý s
postizením v muzeu, kavarne ci v obchodním centru nebo parku. Laicka
verejnost ani nevedela, s jakými potízemi nebo strastmi se potýkají rodiný osob
s postizením, instituce rodiný v jakutske spolecnosti ma hluboke korený v moci
rodu, pojetí rodiný nezahrnuje jenom nuklearní rodinu, ale taký sirokou i
prokreacní. Cela rodina resí dulezite a vazne zalezitosti spolecne, jak z financní
straný, tak i z nematerialní, proto se cela rodina sama stara o osobu s postizením,
coz na jednu stranu ukazuje silnou rodinnou odpovednost, ale na druhou stranu
jsou rodice a osoba s postizením ohrozený socialní izolací, protoze ve vetsine
prípadu jeden rodic musí nechat svoje zamestnaní a veskerý vlastní cas venovat
peci o osobu s postizením. Bohuzel ne vsechný rodice zvladají narození dítete s
postizením, ve vetsine prípadu jeden rodic odejde. Prave v podobných
prípadech model rodinne odpovednosti muze zachovat dustojný zivot pro
pecující osobu a díte s postizením, presto vsak daný model take ukazuje na
nedostatek socialních sluzeb, predevsím na zvýk lidí resit veci uvnitr rodiný a
neduveru v pomoc odborníku.
Socialní prace jako vední disciplína se teprve vývíjí v republice Sacha,
socialní sluzbý predstavují ne az tak rozmanitou nabídku cinností jako v Ceske
republice, ale mají svoje zajímave vlastnosti, ktere popisuji ve sve bakalarske
praci.
Jako osobní asistentka v organizaci Okamzik, z. u. jsem mela moznost
pracovat s osobami s vadou zraku. Behem absolvovaní staze v Republikanske
specialní internatní skole pro deti s vadou zraku a sluchu se mi povedlo
nahlednout do vedení individualní terapie i výuký, provest rozhovorý s
výucujícími skolý o problematice zrakove postizených. Výsokoskolske
vzdelavaní je dostupne jen pro nektere jednotlive skupiný osob s postizením,
zrakove postizení je jednou z nich. Uvedena skutecnost ovlivnila výber
primarního cíle bakalarske prace.
Text zahrnuje rozbor ruske a jakutske legislativý ktera k tomuto tematu
nalezí.
Verím, ze výzkum pomuze se inspirovat ceske odborne spolecnosti a
výtvorit predstavu o zivotu v Dalnevýchodním regionu Ruske federace.
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1 Republika Sacha (Jakutsko)
1.1. Prehistorické období
Clovek zacal býdlet na soucasnem uzemí republiký Sacha jíz od staroveku. Díký
rozsahlým archeologickým výzkumum víme, ze lide obývali Jakutsko od dobý paleolitu.
Mezi stanoviste ranního stadia pozdního paleolitu patrí stanoviste Buorchaja (pred 27
tisíci letý), stanoviste Bunge-Tollja/1885 (pred 45 tisíci letý) [1]. K nejvýznamnejsím a
nejvíc prostudovaným místum pozdního paleolitu patrí stanoviste Diring Yuriakh (pred
125-10 tisíci letý) a stanoviste Janskaja (pred 32,5 tisíci letý) [2].

1.2. Vznik a vývoj republiky
Dne 27. dubna 1922 ruský ustrední výkonný výbor prijal usnesení „o Jakutske
autonomní sovetske socialisticke republice“ jako federalní casti Ruske sovetske
federativní socialisticke republice (dale RSFSR) s administrativním centrem ve meste
Jakutsk. Tento region býl nejvetsí na uzemí Ruske federace a taký nejvetsí spravní a
uzemní jednotkou ve svete.
V listopadu 1922 se konalý kongresý Sovetu, na kterých býli zvoleni delegati
prvního Jakutskeho svazu. Ustava Jakutske autonomní sovetske socialisticke republiký
(dale ÁSSR) býla schvalena na III. sjezdu sovetu Jakutske ÁSSR na zacatku roku 1925.
Podle ustavý býla republika uznana jako nedílna soucast RSFSR, nejvýssí autoritu mel
Jakutský sjezd sovetu. V období kongresu Sovetských svazu nejvýssí moc v republice
mel Jakutský ustrední výkonný výbor jakozto nejvýssí zakonodarný, spravní a kontrolní
organ Jakutske ÁSSR. Obývatele Jakutska tak poprve ve sve historii získali statnost.
Sovetske období v historii Jakutska býlo spojeno s rozsahlým prumýslovým
rozvojem prírodních zdroju, který zacal ve 20. letech minuleho století tezbou zlateho
loziska Áldan. V tricatých letech minuleho století se zacalo výuzívaní Severní morske
cestý. U ustí reký Lený býl postaven namorní prístav Tiksi, taktez vodní cestý a letecke
trasý spojilý dríve neprístupne oblasti republiký.
Krome toho se aktivne vývíjelý domorode kulturý a narodní prumýsl. V hlavním
meste Jakutsk vzniklo dramaticke divadlo pojmenovane podle narodního aktivistý P. Á.
Ojunskeho, kde se veskera tvorba odehravala v jakutskem jazýce.
V roce 1949 býlo zalozeno Jakutske vedecke centrum (nýní pobocka Sibirskeho
oddelení Ruske Ákademie ved). V roce 1956 býla zalozena Jakutska statní univerzita
(nýní Severovýchodní federalní univerzita M. K. Ámmosova).
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Ve druhe polovine minuleho století se zacalo aktivní zpracovaní a tezba
mineralu. V souvislosti s objevem diamantových lozisek na zapade republiký býla
v padesatých letech výtvorena silna prumýslova infrastruktura pro jejich tezbu.
Nova etapa v jakutských dejinach zacala 27. zarí 1990, kdý díký aktivní podpore
obývatel býla výhlasena Deklarace o statní svrchovanosti. V ríjnu 1991 vznikla funkce
prezidenta. Prvním prezidentem se v prosinci 1991 stal Mikhail Efimovic Nikolaev.
Pozdeji oblast zmenila nazev – Republika Sacha (Jakutia).
27. dubna 1992 probehlo slavnostní setkaní XII. mimoradneho zasedaní
Nejvýssí radý republiký Sacha (Jakutia) a verejnosti hlavního mesta Jakutsk venovane
zacatku platnosti Ustavý republiký Sacha (Jakutia), jez býla prijata Nejvýssí radou
republiký dne 4. dubna 1992.
Den vstupu nove ustavý v platnost – 27. dubna býl prohlasen jako Den
republiký [3].

1.3. Současnost
Republika Sacha (Jakutsko) – subjekt Ruske federace a je soucastí
Dalnevýchodního federalního okruhu, nachazí se v severovýchodní casti eurasijskeho
kontinentu a je nejvetsím regionem Ruske federace s rozlohou 3,1 milionu km², taký
zabíra tri casova pasma. Ádministrativne se uzemí delí na 2 mestske casti, 34 oblastí,
48 mest a 361 vesnic (udaje z 1. ledna 2017) [4].
Více nez 40 % republiký se nachazí za polarním kruhem, coz hraje velkou roli
pri stanovení minimalní mzdý a príspevku od statu. Ruska federace ma na svem uzemí
ruzne klimaticke podmínký, coz v dusledku ma vliv na odlisnou výsi nakladu na býdlení,
pricemz pracovní podmínký jsou na severu tvrdsí a nesou s sebou zvýsenou zdravotní
zatez. Proto existují oblastní koeficientý uvedene v zakoníku prace Ruske federace,
ktere upravují hodnotu prace na severu a jihu. Na uzemí republiký Sacha fungují ctýri
stoupající koeficientý: 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 2,0 [5]. V hlavním meste Jakutsku koeficient ciní
1,4 a cím víc na sever, tím se koeficient více zvýsuje. To same platí i pro stanovení castek
príspevku od statu.
Presto uroven nezamestnanosti v republice Sacha je 7,1 % (udaje v r. 2017),
pricemz míra nezamestnanosti v Rusku ciní 5,5 %. Nicmene jde o zatím historický
nejnizsí procento nezamestnanosti v republice, napr. v porovnaní s r. 2000 kdý
nezamestnaní tvorili az 11,2 % jakutske populace [6].
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V cele republice zije priblizne 1 milion lidí. Uredními jazýký jsou rustina a
jakutstina. Hlavní mesto je Jakutsk (zalozene jiz v r. 1632 Jenisejským kozakem Petrem
Beketovem behem zkoumaní pobrezí reký Lený) s poctem obývatel priblizne 311 tis.
lidí. Jakutskou populaci tvorí Jakuti (kolem 50 %), Rusove (priblizne 40 %) a ostatní
narodý jako domorode kmený, Ukrajinci a Tatari. Taktez 35,9 % populace zije na
venkove. Zaklad ekonomiký tvorí prumýsl prírodních zdroju jako diamantý, zlato, uran,
antimon, zelezna ruda, uhlí, cín, rtuť, stríbro, olovo, zinek, wolfram atd.
Republika Sacha je jedním z nejvíce izolovaných a neprístupných oblastí sveta z
hlediska dopravý: 90 % uzemí nema celorocní dopravní spojení. Prírodní a klimaticke
podmínký jsou charakterizovaný jako extremní. Republika je jedním z nejchladnejsích
míst z obýdlených castí planetý. Podnebí je ostre kontinentalní, charakterizovane
dlouhým zimním a kratkým letním obdobím. Maximalní amplituda prumerných teplot
nejchladnejsího mesíce – ledna a nejteplejsího – cervence ciní 70–75 °C. Jakutsko
predstavuje více nez 30 % prírodý Ruska.
Republika Sacha díký svým prírodním a teritorialním podmínkam nema
analogie na celem svete. Prave zde se shromazďuje jedinecna zkusenost zemedelskeho
hospodarení v extremních klimatických podmínkach severu, take zde býlý uplatnený
první technologie býtove výstavbý v permafrostu.

1.4. Světonázor jakutů
Jakutska religie neboli víra je zakladem formovaní postoju u detí a cestou pojetí
sveta u dospívajících. Jejím jadrem je kult prírodý. Nejvetsí duchovní bohatství
jakutskeho naroda je hrdinský epos Olonkho, který býl v roce 2005 uznan organizací
UNESCO jako „mistrovske dílo ustního a nehmotneho dedictví lidstva“. Olonkho – je
specifický zanr jakutskeho folkloru, jmenuje se tak jak sam epos, tak i vsechný
jednotlive basne v tomto díle. Olonkho se odehrava ve forme poezie – je to divadlo
jedineho aktera bez zadných hudebních nastroju, za pouzíti pouze hlasu. Datovaní
vzniku eposu není zname.
Toto ustní dedictví se nezapisovalo do poloviný 19. století, pritom nektere
olonkho (basne) mají 2–3 tisíce radku, jine 10–15 tisíc a nejvetsí ma az 56 tisíc
radku [7]. Olonkho je eposem naroda bez písemnosti, proto se umení výpravení clovek
ucil jiz od detství od sveho mistra, jehoz povolaní nese nazev „olonkhosut“ - výpravec
Olonkho. Olonkhosutý drív býli v kazde obci, narod je vzdý podporoval jídlem, protoze
se kvuli studiu nezvladali starat ani o vlastní dobýtek.
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Olonkho ma kolem 150 basní (castí). Mýtologický svet Olonkha se rídí týpickou
kmenovou strukturou a sklada se ze trech svetu: Horní – kde zijí dobra bozstva, z nichz
hlavní je Jurjun Ájýý Tojon (Bílý Veliký Pan), Strední – svet obýdlený lidmi a duchý
prírodý, Dolní – místo zlých duchu a demonu (abaahý), hlavním demonem je ÁrsanDuolaj. Vsechný tri svetý spojuje Áal Luuk Maas (Veliký Strom Zivota), ve kterem zije
bohýne zeme pomahající lidem. Jako ostatní eposý ma svoji vlastní kosmogonii.
Zakladní temata jsou – stvorení sveta neboli Stredního sveta obývateli Horního sveta –
dobrými bozstvý Ájýý, vznik jakutskeho naroda díký bozstvum a boj bohatýru
Stredního sveta o dobrý zivot celeho naroda s demoný Dolního sveta. Postavý jsou
archetýpicke, muzi jako bohatýri, zený – jako ochranci domacnosti, ktere se výobrazují
jako bohatýrký v prípade bídý.
Poslouchaní Olonkho – je spolecenska udalost, olonkhosut – je nedílnou
soucastí socialního zivota obce. Olonkho stredního rozmeru, tj. 8–10 tisíc radku, trva
13–14 hodin bez prestavek, olonkhosut je umí nazpameť [8].
Olonkho ucí posluchace oddane a obetave sluzbe svemu narodu, statecnosti,
vernosti vuci tradici, víre ve vítezství dobra nad zlem a nespravedlností. Zde je
shromazdena moudrost naroda.
Socialní a duchovní hodnotý jako ovladaní vlastního osudu, zivotaschopna
kulturní integrita a soulad s prírodou usmernují socialne – ekonomicke sýstemý
samospravý, pusobnost spolecnosti a jedince, vztah k ekosýstemu a etnickemu
sebeuvedomení. Politika republiký zamerena na obnovu etnický významných sýmbolu
a hodnot ma príznive výsledký vuci asimilaci a inkulturaci, ktere prinasí vývoj moderní
republiký. Jakutsko se teď nachazí v dobe velkých technologických zmen, inovacním
vývoji a migraci [9].
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2 Historie formování sociální práce na území republiky
Sacha
2.1. Sociální služba do revoluce r. 1917
Socialní pomoc potrebným se vývíjela v jakutske oblasti paralelne se socialní
pecí v Ruskem imperiu. Lze ji rozdelit na dve etapý: první etapa (18. století – polovina
19. století) – jiz funguje oficialní statní sýstem socialní pomoci; druha etapa (polovina
19. stol. – zacatek 20. stol.) – ve spojení s narustajícím neklidem a klesaním duverý ve
statní spravu, se zacal vývíjet zajem o pomoc potrebným a stoupal filantropický zamer
spolecnosti, církve i soukromých osob. Legislativne ukotvena socialní pece v Ruskem
imperiu fungovala i na uzemí jakutskem, ale mela svoje specifika. V 17. stol. roli uradu
socialní pece hral rod. Tento lidový zvýk ma historicke korený v jakutske tradici – lide
potrebující pomoc (lide bez prístresí, chudí, sirotci a postizení) býli prostrednictvím
komunitý pridelení na starost zamozným lidem dane komunitý.
Jak v Evrope, tak i v Rusku se charitativní cinností zabývalo prevazne
duchovenstvo, ktere k tomu povzbuzovalo slechtu. Zejmena klasterý výbízelý k
hromadnemu zakladaní detských domovu v 17. a 18. století. V roce 1725 býl zalozen
první chudobinec. Eparchialní výbor pravoslavneho misionarskeho spolecenství býl
otevren roku 1870, jedním z hlavních cílu výboru býlo zakladaní spitalu, opatrovnictví
a skol. Krome toho poskýtovali misionari humanitarní pomoc v podobe leku a
zemedelskeho naradí.
V carskem Rusku býla socialní pece neodlucitelnou soucastí zdravotnictví. Se
vznikem Jakutske oblasti v roce 1805 býla výhlasena pozice „hlavního medika oblasti“,
zacalý se zakladat první oblastní nemocnice a tím padem býl v kazdem okresu jeden
lekar. V roce 1808 ve meste Olekminsk býla otevrena první nemocnice pro 20 osob,
první leprosarium na jakutskem uzemí býlo zalozeno v r. 1817 ve meste Srednekolýmsk
a poskýtovalo peci pro 20 postizených leprou. V r. 1819 býlý zalozený dalsí nemocnice
v sesti obcích. V Jakutsku býla první nemocnice zalozena v r. 1843, behem prvního roku
tam býlo osetreno 840 pacientu.
V kvetnu roku 1891 díký britske misionarce Kate Marsdenove v Irkutsku vznikl
výbor pomoci nemocným leprou v jakutske oblasti. Paní Marsdenova se zabývala
zkoumaním leku proti lepre, taký pomahala nemocným a venovala se charitativním
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sbírkam od irkutske a petrohradske slechtý na nakup tepleho oblecení pro nemocne ve
Viljujsku.
První detský domov býl zalozen v r. 1852 v Jakutsku za darovane peníze velkeho
kupce Cepalova. Tadý býdlelý deti od 6 do 11 let veku, domov fungoval za podporý
darcu. V r. 1888 býlý v Jakutsku zalozený domový pro deti veznu a pro deti výhnancu.
Taký býla zalozena první nocleharna. Carska vlada odmenovala místní slechtu za
dobrocinnost udelením ruzných statních titulu.
V 19. stol. se jak v celem Rusku, tak i v Jakutske oblasti zakladalý charitativní
spolecnosti, ktere se rídilý statutý Ministerstva vnitra. Ve druhe polovine 19. stol.
charitativní cinnost v jakutske oblasti býla pod odpovedností samosprav. Nejdulezitejsí
role pro jakutskou oblast melý penzionatý, kde se mohlý vzdelavat deti z dalekých
vesnic a chudých rodin, v letech 1906–1908 tak studovalo 155 detí, v letech 1909–1911
az 292 detí. V roce 1908 býlo zalozeno 11 ucilisť a podniknuta stavba 26 skol.
Príkladem charitativní spolecnosti je Jakutska charitativní spolecnost zalozena
v roce 1890. Jejím cílem býlo zlepsovaní materialních pomeru chude vrstvý
obývatelstva. Tato spolecnost výplacela docasne a trvale príspevký, pomahala
majetkem a jídlem, hledala zamestnaní pro praceschopne lidi a místa v internatních
skolach pro deti, zrizovala levne jídelný a domový. Na jakutskem uzemí fungovala
spolecnost Cerveneho kríze od r. 1867, na jejíz zaklade býla otevrena první bezplatna
ambulatorní lecebna.
Cinnost vsech charitativních organizací býla zastavena v letech revoluce. Take v
roce 1917 býla ukoncena cinnost Jakutske charitativní spolecnosti a její majetek býl
predan jakutske samosprave. Dale býlo zavreno Jakutske oblastní opatrovnictví
detských domovu (ktere existovalo od roku 1859) a spolecnost Cerveneho kríze [10].

2.2. Formování systému sociálního zabezpečení po roce 1917
Porevolucní situace ve state býla hned doprovazena prijetím nejdulezitejsích
dekretu. Organý socialního zabezpecení RSFSR proslý velkými promenami, nejen v
nazvech, ale i ve strukture. V Jakutske ÁSSR zacal sýstem socialního zabezpecení
fungovat v r. 1920.
Narodní komisarství socialního zabezpecení RSFSR se zabývalo rozpracovaním
dekretu a zakonu, financovalo a rídilo regionalní instituce. Venovalo se vedení domovu
pro postizene, domovu pro seniorý, detských ustavu, domovu pro matký s detmi,
výplacelo duchodý a príspevký. Poprve se v teto dobe zacal vývíjet sýstem podporý, jako
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napríklad výhodý v komunalních sluzbach a verejne doprave. Významnou roli melo
„Ustanovení o socialním zabezpecení pracujících“ legislativne prijate v r. 1918, jenz
upevnilo postavení statu v socialní podpore. Po skoncení obcanske valký býl jednotný
sýstem socialního zabezpecení rozdelen na tri formý socialního pojistení – statní
zabezpecení lidí s postizením, socialní pojistení pracujících, rodin príslusníku armadý
a zemedelcu.
Pocet obývatel dostavajících duchodý a príspevký v jakutske ÁSSR cinil v letech
1921–1927 priblizne 1000 az 1600 lidí. Po roce 1947 za ucelem stimulace obnový v
povalecne dobe býlo provedeno zvýsení duchodoveho zabezpecení, výhod pro
pracovníký v prumýslu a verejne doprave. Toto opatrení se týkalo i pracovníku v
prumýslove tezbe zlata a uhlí. Prijetí zakona „O statních duchodech“ 14. cervence 1956
Nejvýssím sovetem SSSR umoznilo zvetsit uroven duchodových výplat a pocet cílových
skupin, ktere mají pravo na duchod. Zasadní význam pro Jakutsko melo Narízení
Prezidia Nejvýssího Sovetu SSSR od roku 1967 „O rozsíreni ulev osobam pracujícím v
oblastech Dalekeho severu“, jehoz dusledkem býl pokles duchodoveho veku pro
severaný.
V roce 1978 dostavalo v republice duchodove výplatý a príspevký priblizne 99
tis. lidí: 50 tis. lidí – starobní duchodý, okolo 11 tis. lidí – invalidní v dusledku pracovní
cinnosti, více nez 2 tis. lidí – invalide v dusledku valký a príslusníci rodin zesnulých
vojaku, více nez 15 tis. lidí – z duvodu ztratý zivitele rodiný, priblizne 12 tis. – rodiný s
mnoha detmi, svobodne matký a socialne slabe rodiný.
Behem 70.–80. let 20. století probehlý zakonodarní zmený týkající se socialního
zabezpecení obcanu, jako priblízení urovne podporý druzstevníku k urovni statních
zamestnancu, pece o matku a díte, zvýsení výse vsech príspevku a duchodu, stanovení
výhod pro jednotlive cílove skupiný jako uredníci, druzstevníci, osobý vsech stupnu
postizení, rodiný po ztrate zivitele, príslusníci rodin vojaku a zesnulých vojaku, veterani
pracovní cinnosti, obcane pokrocilejsího veku z narodnostních mensin republiký,
rodiný s mnoha detmi a svobodne maminký.
Dne 1. ledna r. 1983 býl pocet obývatel pobírajících príspevký od statu kolem
116 tis. lidí.
Ministerstvo

socialního

zabezpecení

Jakutske

ÁSSR

býlo

podrízeno

Ministerstvu socialního zabezpecení RSFSR v jakekoliv sve cinnosti. Zakladními ukolý
býlý postupý v urcení a výplate príspevku a duchodu, zorganizovaní lekarských
posudku pro stanovení stupnu postizení, pracovní zarazení a profesionalní studium pro
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lidi s postizením, usporadaní protezní a ortopedicke pomoci obcanum, kterí býdlí v
domovech pro seniorý a postizene. Ministerstvo rídilo i republikanske spolký osob
nevidících a hluchonemých.
Jak jiz býlo zmíneno v podkapitole 1.2 Vznik a vývoj republiký, v unoru r. 1991
prijetím zakona „O statním statusu Jakutske – Sacha sovetske socialisticke
republice“ býlý zmenený pravní vztahý republiký s RSFSR. Rízení socialního
zabezpecení od te dobý provadela Jakutska republika, ackoliv se rídila i nadale
pravními normami Ruska. Prestoze pretrvavalo vertikalní rízení, Jakutska republika
mela moc se odvolavat a prerusovat federalní cinnost na svem uzemí. Od roku 1992
pocítame novou etapu v historii socialního zabezpecení v republice Sacha, ktera zacala
zrízením Ministerstva socialního zabezpecení, prace a zamestnanosti. Za deset let doslo
k prejmenovaní, nazev se zmenil na Ministerstvo prace a socialního vývoje, který se
pouzíva dodnes [11].
Podle Ustavý Ruske federace prijate v roce 1993, Rusko býlo prohlaseno
socialním statem. Proto v clanku c. 7 jsou popsaný zakladní smerý politiký, jejichz cílem
je výtvorení podmínek pro dustojný zivot a volný rozvoj cloveka. Ve druhe casti tehoz
clanku jsou popsaný povinnosti Ruske federace jako socialního statu:
• bezpecnost prace a zdraví lidí,
• urcení garantovane minimalní výse platu,
• zabezpecení statní podporý v materství, v otcovství, osobam s
postizením, seniorum, rodinam a detem,
• vývoj sýstemu socialních sluzeb,
• urcení duchodu, príspevku a jiných socialních jistot.
Socialní ochrana populace – je souhrnem statních a spolecenských
socialne-ekonomických aktivit, ktere zabezpecují poskýtovaní optimalních zivotních
podmínek, uspokojení potreb, podporu cinorodosti osob a socialních skupin, zvladaní
dusledku tízivých situací v zivote obcanu, garantovanou statem minimalní uroven
materialní pomoci socialne slabsím vrstvam spolecnosti.
Sýstem socialní ochraný tvorí v soucasne dobe:
1.

Socialní zabezpecení – je formou socialní politiký statu, ktera je

zamerena na materialní zabezpecení jednotlivých skupin obcanu, je financovana ze
statního rozpoctu a specialních mimorozpoctových statních fondu (napr. Penzijní fond
Ruske federace, Fond socialního pojistení Ruske federace, Federalní fond zdravotního
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pojistení). Hlavním cílem je výrovnaní socialního postavení obcanu v prípade socialní
udalosti.
Funkce socialního zabezpecení:
• Ekonomicka – poskýtovaní materialní pomoci lidem, kterí se ocitli v
tízive socialní situaci, podpora rozvoje narodního hospodarství.
• Politicka – sblízení socialního postavení ruzných vrstev obývatelstva,
zabezpecení dustojneho zivota vsem obcanum, stabilizace spolecenských vztahu ve
sfere socialní ochraný obývatelstva.
• Demograficka – stimulace rustu poctu obývatel a prodluzovaní strední
delký zivota.
• Socialne-rehabilitacní – uspokojení potreb praceneschopných obcanu a
obcanu pokrocilejsího veku výtvorením podmínek, ktere uchovají jejich pravní status,
ochrana zdraví vsech lidí.
2.

Socialní

pojistení

–

je

výpracovaný

statem

sýstem

podporý

praceneschopných obcanu a obcanu pokrocilejsího veku, je financovan ze statního
fondu pojistení a soukromých fondu pojistení. Existují dva druhý socialního pojistení:
dobrovolne a povinne.
•

Povinne socialní pojistení – jsou ruzne statní socialní garance, ktere jsou
financovaný fondý, ale v prípade nedostatku financí ve fondech, fungují
za pomoci statního rozpoctu. Delí se na verejne a profesionalní pojistení.
Na povinne verejne pojistení mají pravo vsichni obývatele, ktere pracují
na smlouvu. Povinne profesionalní pojistení se týka pouze osob, ktere
mají riziko pracovního urazu.

•

Dobrovolne pojistení nema financní podporu od statu a je zalozeno na
dobre vuli zamestnavatele nebo jedince.

3.

Socialní pomoc – je dulezitou soucastí socialní ochraný obývatelstva.

Statní socialní pomoc se poskýtuje v podobe penezních výplat, ulev na komunalních
sluzbach a hmotne pomoci.
Socialní pece hraje nemene dulezitou roli, protoze je zamerena na propojení
ruzných urovní organizacních sýstemu. Funguje ve ctýrech rovinach:
1)

Federalní nebo republikanska (socialní pomoc rodinam a detem,

výpracovaní socialních normativu, zdravotne-socialní posudkova sluzba, socialní pece,
stanovení príspevku a jeho výse, stanovení duchodoveho zabezpecení);
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2)

Regionalní nebo lokalní (resení ekonomických problemu, zakladaní

fondu socialní pomoci);
3)

Pracovní skupina;

4)

NNO (odborne poradenství, socialní rehabilitace osob s postizením,

zdravotne-socialní pomoc osobam pokrocilejsího veku).
Obrázek č. 1 - Systém sociální ochrany

Zdroj: vlastní

Delení socialní ochraný podle cílových skupin:
1.

Socialní ochrana deti a mladistvých – je zamerena na výtvorení podmínek

pro lepsí vývoj a výchovu detí, na udrzení jejich fýzickeho a psýchickeho zdraví.
Legislativne se zaklada a rídí Federalním zakonem „O zakladních garancích prav dítete
v Ruske federaci“ schvaleným v roce 1998. V danem federalním zakone se popisují
definice dítete, socialní adaptace a rehabilitace. Jsou zde ukotvený hlavní principý
politiký týkající se detí.
2.

Socialní ochrana praceschopných obývatel zamerena na podporu lidí v

prípade nemoci, ztratý zamestnaní a dalsích socialních udalostí.
3.

Socialní ochrana praceneschopných obývatel zamerena na seniorý a lidí

s postizením, na uspokojení jejich zivotních potreb, a proto poskýtuje sluzbý pece o
osobu, zprostredkovaní pravní, lekarske a socialní pomoci, pomoc se stravovaním,
pomoc v hledaní zamestnaní, profesionalní prípravu a rekvalifikaci atd.
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4.

Socialní ochrana rodiný – zabýva se podporou zalození rodin a udrzením

instituce manzelství. Dana cílova skupina je jednou z nejvíce podporovaných
statem [12].
Ministerstvo prace a socialního vývoje republiký Sacha (Jakutsko) se rídí ve sve
cinnosti Ustavou Ruske federace, Ustavou republiký Sacha (Jakutsko), federalními a
republikanskými zakoný. V realizaci svých funkcí ministerstvo spolupracuje s organý
výkonne moci republiký Sacha, teritorialními organý federalní výkonne moci, ktere se
nachazí na jakutskem uzemí, organý výkonne moci subjektu Ruske federace, organý
místní spravý v obcích republiký Sacha, obcanskými a jinými spolecnostmi. Ustavý
socialní pece a prace vedene ministerstvem pusobí v hlavním meste a krajích.
Zakladní ukolý Ministerstva prace a socialního vývoje republiký Sacha
(Jakutsko):
•

rozpracovaní smeru a realizace statní politiký v oblasti prace a socialní ochraný
obývatelstva;

•

realizace a výlepsovaní socialní politiký v oblasti socialní podporý socialne
slabých obcanu, vcetne rodin s detmi;

•

poskýtovaní socialní podporý s ohledem na príjem a potrebý obývatelstva;

•

zabezpecení realizace statních jistot ve výplatach;

•

ucast v rozvoji a výlepsovaní socialní spoluprace na uzemí republiký;

•

realizace pravomoci organu výkonne moci republiký v oblasti bezpecnosti
prace;

•

realizace zakladních smeru statní socialní politiký v organizaci socialní pece
obývatelstva, vcetne osob pokrocilejsího veku, osob s postizením, rodin a
mladistvých;

•

rozpracovaní a výlepsovaní sýstemu socialní pece, zlepsovaní kvalitý
poskýtovaní socialních sluzeb, formovaní a rozvoj socialních sluzeb, vcetne
rozvoje NNO;

•

ucast v zabezpecení socialní ochraný a socialní podporý osob s postizením;

•

navrhý a realizace pravních predpisu, organizace statní podporý pro osirele deti
a deti bez rodicovske pece;

•

formovaní, vedení a pouzívaní krajske statní databaze o detech, ktere zustalý bez
rodicovske pece [13].
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Pocet obývatel republiký, kterí dostavají duchodý ze sýstemu socialního
zabezpecení k 1. lednu 2018 tvorí 273 801 lidí, z toho socialní duchod dostava 29 148
lidí [14].
Pravo na socialní duchod mají obcane, kterí nemají odpracovanou urcitou dobu,
ale potrebují statní podporu. To znamena, ze praceschopní lide, kterí mají pracovní
staz, cerpají statní podporu ze sýstemu povinneho socialního pojistení a
praceneschopní obcane, kterí nemají pracovní staz, cerpají statní podporu ze sýstemu
socialního zabezpecení. Cílove skupiný, ktere dostavají socialní duchodý podle zakona
„o statním duchodovem zabezpecení v Ruske federaci“ c. 166 [15] od 15. 12. 2001 –
jsou osobý s postizením I., II., III. stupne, vcetne detí s postizením, etnických mensin
Dalekeho severu, ktere trvale býdlí na uzemí Dalekeho severu a vedou jejich tradicní
stýl zivota, detí oboustranne a jednostranne osirelých do 23 let veku.
Socialní politika hraje dulezitou roli ve fungovaní kazdeho statu, protoze
fungovaní socialní sferý prímo ovlivnuje stav a vývoj ekonomiký a politiký, v podstate
urcuje kvalitu zivota lidí. Socialní politika – je soucastí obecne strategie statu, ktera se
vztahuje k socialní sfere, predstavuje zamernou cinnost statu v tvorení a realizaci
resení týkajících se obcanu a jejich postavení ve spolecnosti a je zamerena na výtvorení
plnohodnotneho zivota lidí, zvýsení urovne blahobýtu spolecnosti a výtvorení
efektivního sýstemu socialních jistot pro jednotlive skupiný obcanu s ohledem na jejich
specifika. Vlada a její celý komplex vladních organu se rídí socialní politikou, její
provedení bý melo mít velkou spolecenskou podporu. Socialní politika pri spravnem
vedení odrazí stav statu a situaci ve spolecnosti, ukazuje potrebý a cíle socialního
vývoje [16].
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3 Sociální ochrana dětí a mladistvých se zdravotním
postižením
V ruske urední terminologii se pouzíva pojem „invalida“, v mojí bakalarske praci
jsem si dovolila zmenit tento pojem na „lide nebo osoba s postizením“ jelikoz písu v
cestine, týka se toto výsvetlení pojmu v ruske legislative, odborne nazvý zustavají v
doslovnem prekladu.
Federalní zakon Ruske federace c. 181 od 24. 11. 1995 (aktualizovan od
29. 7. 2018) „O socialní ochrane invalidu v Ruske federaci“ [17] stanovuje statní
politiku v oblasti socialní ochraný lidí s postizením. Cílem teto politiký je zabezpecení
moznosti realizace osobam s postizením, v obcanských, ekonomických, politických a
jiných pravech a svobodach, za stejných podmínek jako ostatním obcanum Ruska, s
ohledem na Ustavu Ruske federace a rovnez v souladu s vseobecne uznavanými
principý a normami mezinarodního prava a normami mezinarodních smluv Ruske
federace.
V kapitole c. 1 daneho zakona se definuje pojem „invalida“. Invalida – je osoba,
ktera ma poruchu zdraví s dlouhodobým porusením funkce(í) organismu, zpusobenou
nemocí, dusledkem traumatu nebo vadami, ktere vedou k omezení zivotaschopnosti a
zpusobují potrebu v socialní ochrane. Omezení zivotaschopnosti – je plna nebo
castecna ztrata schopnosti nebo moznosti samoobsluhý, samostatneho pohýbu,
orientace, komunikace, kontrolý vlastního chovaní, vzdelavaní se a zabývaní se
pracovní cinností.
Socialní ochranou invalidu se dle daneho zakona rozumí sýstem ekonomických
a pravních opatrení garantovaných statem vcetne opatrení socialní podporý, ktera
zajisťují osobam s postizením podmínký pro prekonaní (kompenzaci) omezení
zivotaschopnosti a jsou zamerený na výtvorení stejných mozností v ucasti ve
spolecenskem zivote.
Socialní podpora invalidu – je sýstem opatrení, který zajisťuje socialní garance
lidem s postizením, stanovený zakonem a jinými pravními normami, s výjimkou
duchodoveho zabezpecení.
Ve clanku 3.1 daneho zakonu se píse o neprípustnosti diskriminace na zaklade
postizení. Diskriminací se rozumí jakakoliv odlisnost, výloucení nebo omezení na
zaklade postizení, kde cílem nebo výsledkem je snízení nebo odmítaní uznaní a
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uskutecnení politických, ekonomických, socialních, kulturních, obcanských a jiných
prav a svobod.
Stupen invaliditý urcuje federalní zdravotne-socialní posudkova sluzba. Osobý
do 18 let veku patrí do kategorie „díte – invalida“. Zdravotne-socialní posudkova sluzba
urcuje míru socialní ochraný pro osobu s postizením, vcetne planu rehabilitace.
Komplexní setrení stavu organismu probíha na zaklade analýzý klinických, funkcních,
socialních, pracovních a psýchologických udaju osobý. Jako zakladní druhý
dlouhotrvajících poruch funkcí organismu cloveka zakon stanovuje: poruchý
psýchických funkcí, vadý reci, senzoricke poruchý, neuromuskularní a kostní
onemocnení, poruchý kardiovaskularních funkcí, dýchací soustavý, zazívacího ustrojí,
endokrinního sýstemu a metabolismu, krevního a imunitního sýstemu, mocove
soustavý, kozní soustavý a s ní spojených sýstemu, poruchý zpusobene fýzickou vnejsí
deformací (deformace obliceje, hlavý, trupu, koncetin, abnormalní otvorý v zazívacím,
mocovem, respiracním traktu a porusení velikosti tela).
Míra potrebne socialní ochraný se výmeruje podle stupnu zavaznosti
dlouhotrvajících poruch nebo nemoci, I. stupen – jsou dlouhodobe nevýrazne poruchý
funkcí organismu, II. stupen – jsou dlouhodobe mírne poruchý funkcí organismu, III.
stupen – jsou dlouhodobe výrazne poruchý funkcí organismu, IV. stupen – dlouhodobe
velmi výrazne poruchý funkcí organismu. Zakladními zivotní potrebý jsou sebeobsluha,
mobilita, orientace, komunikace, schopnost ovladat vlastní chovaní, schopnost se
vzdelavat a pracovat. Kazda zakladní zivotní potreba se delí na tri stupne zavislosti: 1.
stupen – je urcen pro osobý se samostatným výkonem cinnosti v delsím casovem useku
s pouzitím kompenzacních pomucek, 2. stupen – osoba zvlada výkon za obcasne
pomoci jine osobý s pouzitím kompenzacních pomucek, 3. stupen – osoba nezvlada
výkon samostatne a potrebuje trvalou pomoc jine osobý.
Kriteria pro urcení invaliditý osobý do 18 let veku jsou – poruchý zdraví
minimalne II. stupne zavaznosti, ktere omezují jakoukoliv zakladní zivotní potrebu v
jakemkoliv z trí stupnu zavislosti [18].
Poskýtovaní kompenzacních pomucek vcetne jejich oprav je hrazeno z
federalního rozpoctu a Fondu socialního pojistení, nutnost pomucek pro osobu s
postizením urcuje zdravotne-socialní posudkova sluzba. Technicke kompenzacní
pomucký predepsane v ramci individualního rehabilitacního planu jsou predavaný
natrvalo zdarma.
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Technicke kompenzacní pomucký – jsou specialní prostredký pro sebeobsluhu,
specialní prostredký pece (napr. pro lezící osobý), pomucký pro orientaci a komunikaci,
pomucký pro výkon pracovní cinnosti a vzdelavaní vcetne literaturý pro nevidome,
umele nahradý (protezý, ortopedicka produkce vcetne obuvi, ocní protezý, sluchove
aparatý), specialní trenazerý a sportovní výbavení, invalidní vozíký.
Pro rodiný, ktere mají deti s postizením, existují výhodý v oblasti býdlení podle
zakona „o socialní ochrane invalidu“. Rodina dítete s postizením se muze zaregistrovat
v evidenci „zlepsení býtových podmínek“, ktera udeluje predností pravo na obdrzení
pozemku pro stavbu rodinneho domu. Dale, týto rodiný mají take kompenzace na
nakladý spojene s nakupem, nebo pronajmem obýtných prostor a komunalních sluzeb
ve výsi 50 %, vcetne spravovaní spolecných prostor, nakladu na studenou a horkou
vodu, elektrinu, na komunalní sluzbý výpoctene na zaklade realne spotrebý, na palivo
(jestli rodina býdlí v dome bez centralního výtapení), na vklad za generalní opravu
spolecných prostor v cinzovních domech.
Deti s postizením, ktere býdlí v institucích ustavní pece a jsou oboustranne
osirele nebo zustalý bez rodicovske pece do 18 let, mají pravo na pridelení obýtneho
prostoru mimo poradí evidence, pokud jejich individualní plan rehabilitace umoznuje
samostatný zivot.
Podle daneho zakona mají deti s postizením pravo na mesícní penezní výplatu
ve výsi 1 544 rublu, výplata je ovlivnena kazdorocní indexací, ktera výchazí z rustu
indexu spotrebitelských cen, stanovených vladou Ruske federace. Pro rok 2018 je index
1,025, coz znamena, ze aktualní výplata ciní 2 590 rublu (podle kurzu CNB CZK – RUB
ze dne 19.11.2018 je to 894,7 Kc). Podrobneji o nalození s mesícní penezní výplatou
podle zakona „o socialní ochrane invalidu v Ruske federaci“ budu pokracovat dale.
Pocet detí pobírajících tuto výplatu v republice Sacha (Jakutsko) pro rok 2018 je
6 237 [19].
Dalsí pravní norma, ktera popisuje podporu detí s postizením a jejich rodiný, je
federalní zakon „O statním duchodovem zabezpecení v Ruske federaci“ [20]. Podle
daneho zakonu deti s postizením patrí do praceneschopne skupiný obcanu, status „díte
– invalida“ se urcuje na dobu, ktera je stanovena zdravotne-socialní posudkovou
sluzbou (na 1 rok, 2 roký nebo 5 let).
Deti s postizením mají narok na mesícní socialní duchod z duvodu invaliditý ve
výsi 12 082 rublu, kazdý rok se tato castka mení podle indexace, pro rok 2018 je index
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2,9 %, to znamena, ze castka bez zapocítaní severního koeficientu je 12 432 rublu
(podle kurzu CNB CZK – RUB ze dne 20.11.2018 je to zhruba 4 315,5 Kc) [21].
Nemene dulezitý je zakon „o statní socialní pomoci“, který predevsím urcuje
socialní peci v podobe statních socialních sluzeb pro deti s postizením. Nakladý na týto
sluzbý se vztahují na mesícní penezní výplatu ze zakona „o socialní ochrane invalidu v
Ruske federaci“. V prípade, ze se osoba rozhodne nepouzívat statní socialní sluzbý,
výplata bude ve výsi 2 590 rublu. Pro osobý, ktere chtejí výuzívat techto sluzeb, bude
výplata cinit 1 515 rublu mesícne (podle kurzu CNB CZK – RUB ze dne 20. 11. 2018 je
to 525,9 Kc) a to proto, ze celkova cena statních socialních sluzeb ciní 1 075 rublu
mesícne (udaje pro rok 2018).
Tabulka č. 1 - Hodnota servisu státních sociálních služeb

Servis statních
socialních sluzeb

Hodnota v korunach
Hodnota v rublech

ceských podle kurzu
CNB

Leký výdane na
receptý vcetne
specialní výzivý pro

828 rublu

287,4 Kc

128 rublu

44,4 Kc

118,9 rublu

41,2 Kc

1 075 rublu

373 Kc

deti s postizením
Poukazý na lazenskou
lecbu
Doprava po
prímestske zeleznici a
mezimestska doprava
na místo lecbý a zpet
Celkem

Zdroj: Penzijní fond Ruske federace

Lazenska lecba se poskýtuje rocne na 21 dní pro deti s postizením a jejich
doprovod v podobe 1 cloveka, který ma pravo na pobýt a dopravu na místo lecbý a zpet
zdarma.
Osoba muze rozhodnout chce-li výuzívat plný servis socialních sluzeb. Pokud se
osoba rozhodne nevýuzívat jednu nebo více sluzeb, toto rozhodnutí ovlivní výsi
výplatý [22].
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Detí s postizením podle individualního planu rehabilitace, který pro ne stanoví
zdravotne-socialní posudkova sluzba, mají narok na leteckou, zeleznicní a
automobilovou dopravu zdarma do rehabilitacních center republiký a zpet, týka se to i
jejich doprovodu.
Deti, ktere studují ve specialních internatních skolach mají narok na zpatecní
leteckou, zeleznicní a automobilovou dopravu zdarma na místo studia jednou za
rok [23].
Deti take mají narok na jízdne v mestske hromadne doprave zdarma, jejich
doprovod (rodic, opatrovník, socialní pracovník) ma zvýhodnene jízdne za 428 rublu
mesícne bez omezení poctu jízd (podle kurzu CNB CZK – RUB ze dne 21. 11. 2018 je to
148 Kc).
V prípade, ze zdravotní stav dítete dovoluje navstevovat obecnou materskou
skolu, budou pro nej výtvorený specialní podmínký, díte bude prijato do obecne skolý
prvorade. Rodice dítete s postizením jsou osvobozeni od platbý za materskou skolu,
týka se to i specialních materských skol.
Rodice / opravnený zastupce detí s postizením, dostavají podporu od statu v
ruzných sferach:
•

jsou osvobozený od platbý dopravní dane na jednu dopravní jednotku;

•

mají ulevý na platbe dane za majetek (na obýtne prostorý), jestli se tento
majetek nepouzíva pro ucel zisku;

•

mají narok na mesícní danový odpocet ve výsi 12 000 rublu (podle kurzu CNB
CZK – RUB ze dne 21. 11. 2018 je to 4 154 Kc). Pro svobodne rodice se tento
odpocet zdvojnasobí;

•

podle zakoníku prace mají rodice pravo na kratsí pracovní dobu, pracovní výletý,
prescasova prace, prace o víkendu a o svatcích, nocní smený pro zený jsou
mozne pouze s písemným souhlasem;

•

propustení z prace pro svobodneho rodice je zakazano, výjimkou je likvidace
firmý;

•

nahradní volne dný a nahradní volno [24].
Rodic/opatrovník který se stara o díte s postizením dostava mesícní výplatu od

statu ve výsi 5 500 rublu, castka je ovlivnena severním koeficientem, coz znamena ze
minimalní castka pro obývatele republiký je 7 700 rublu (podle kurzu CNB CZK – RUB
ze dne 21. 11. 2018 je to 2 665,5 Kc), maximalní je 11 000 rublu (podle kurzu CNB CZK
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– RUB ze dne 21. 11. 2018 je to 3 807,8 Kc). Výplata se výplací se socialním duchodem
dítete, pokud vsak osoba, ktera se stara o díte s postizením, jiz pobíra podporu v
nezamestnanosti, na tuto výplatu nema narok [25].
V republice Sacha mají rodiný s detmi s postizením narok na príspevek na
uhrazení komunalních sluzeb ve výsi 3 359 rublu (podle kurzu CNB CZK – RUB ze dne
23. 11. 2018 je to 1 166,5 Kc) [26].
Zivotní minimum pro deti v roce 2018 v republice Sacha je 16 846 rublu (podle
kurzu CNB CZK – RUB ze dne 23. 11. 2018 je to 5 850 Kc) [27].
Tabulka č. 2 - Statní podpora dětí s postižením a jejich rodin, s použitím oblastního koeficientu

Název výplaty

Legislativní
ukotvení

Částka v RUB

Částka v
Kč

1,4 – 17 404,8
1,5 – 18 648
1,6 – 19 891
1,7 – 21 134,4
2,0 – 24 864

6 044,3
6 476
6 907,7
7 339,5
8 634,7

1 515 – s
pouzitím
servisu
socialních
sluzeb

526

Příspěvek
na péči v
Kč, ČR

Federalní zakon c.
166 „O statním

1. Sociální důchod

duchodovem
zabezpecení v
Ruske federaci“

2. Měsíční peněžní
výplata

Celkový příspěvek
pro dítě (výpočet s
využitím sociálních
služeb)

Federalní zakon
c.181 „O socialní
ochrane invalidu v
Ruske federaci“

2 590 – bez
pouzití servisu
socialních
sluzeb (na
castku nema
vliv severní
koeficient)

1,4 – 18 919
1,5 – 20 163
1,6 – 21 406
1,7 – 22 649,4
2,0 – 26 379
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899,4

6 570
7 002
7 433,8
7 865,6
9 160,8

I. stupen
zavislosti –
3 300
II. stupen
zavislosti –
6 600
III. stupen
zavislosti –
9 900
IV. stupen
zavislosti –
13 200
+
prípadne

zvýsení –
2 000

3. Příspěvek na péči
rodičům bez
zaměstnání

4. Měsíční peněžní

výplata na úhradu
komunálních
služeb pro rodiny s
dětmi s postižením

Prezidentske
narízení c. 175 „O
mesícní výplate
osobam pecujícím o
díte – invalidu a
invalidý I. stupne“
Vladní narízení
Republiký Sacha
(Jakutsko) c. 259

1,4 – 7 700
1,5 – 8 250
1,6 – 8 800
1,7 – 9 350
2,0 – 11 000

2 674
2 865
3 056
3 247
3 820

3 359 (na
castku nema
vliv severní
koeficient)

1 166,5

Minimalní v
republice –
29978
Maximalní v
republice –
40 738

Celkem rodina může
dostat (výpočet s
využitím sociálních
služeb)

10 410,7
14 147,5

Tabulka: vlastní tvorba, udaje výchazí z legislativý Ruska, príspevek na peci od PhDr. Moniký
Nove, PhD., castký uvedený podle CNB pro den 23. 11. 2018

Koeficientý pro obývatele Dalekeho severu pouzívane pro stanovení výse
socialních príspevku: 2,0 – uzemí, na kterých se nachazí prumýslove podniký tezbý
diamantu, loziska „Ájchal“ a „Udacnaja“, naleziste „Deputatskij“ a „Kular“, mestska cast
Niznekolýmsk, osada Usť-Ujga v Usť-Janskem kraji; 1,7 – mestska cast Lenskij, mesto
Mirnýj a jeho obec; 1,6 – kraje Ábýjskij, Állaichovskij, Ánabarskij, Bulunskij,
Verchnevilujskij, Verchnekolýmskij, Verchojanskij, Vilujskij, Ziganskij, Kobjaskij,
Njurbinskij,

Mirninskij,

Momskij,

Ojmjakonskij,

Olenekskij,

Srednekolýmskij,

Suntarskij, Tomponskij, Usť-Janský, Eveno-Býtantajskij, celkem 20 kraju; 1,5 – osada
Kangalassý; 1,4 – hlavní mesto Jakutsk a ostatní kraje [28].
Ve výse uvedene tabulce jsou shrnutý príspevký od statu urcene pro deti s
postizením a jejich rodiný, výpoctý jsou uvedený s pouzitím servisu socialních sluzeb,
protoze vetsina rodin preferuje jejich pouzití, jelikoz deti tak mohou dostat lazenskou
rehabilitacní peci nejenom v republice, ale i v jiných subjektech Ruske federace. Dale
uvadím seznam rehabilitacních center v republice Sacha (Jakutsko) pro deti s
postizením:
1. Rehabilitacní centrum pro deti a mladistve s vadou reci a sluchu „SUVÁG“, mesto
Nerjungri – poskýtuje zdravotne-socialní, psýchologicko-pedagogickou a
specialní pedagogickou pomoc detem od 0 do 18 let veku, ktere mají poruchý
sluchu, zadrzení vývoje reci, zadrzení psýchickeho vývoje, poruchý autistickeho
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spektra a kombinovane poruchý vývoje. Sluzbý poskýtuje v ambulantní a
pobýtove (pouze na dobu diagnostiký dítete) forme. Kapacita je 87 míst.
2. Rehabilitacní centrum pro deti a mladistve s postizením, mesto Nerjungri –
poskýtuje komplexní rehabilitaci pro deti od 1–2 mesícu do 18 let veku, v
ambulantní forme, kapacita je 75 míst. Sluzbý jsou urcený pro osobý s detskou
mozkovou obrnou a jinými onemocneními nervní a pohýbove soustavý, pro
osobý s chronickým onemocnením nervove a pohýbove soustavý, ktere nemají
status „díte s postizením“, deti raneho veku s prenatalním onemocnením
centralní nervove soustavý.
3. Rehabilitacní centrum pro deti s postizením, mesto Njurba – poskýtuje
komplexní rehabilitace, zdravotne-socialní a psýchologicko-pedagogickou
pomoc detem a mladistvým s vadou reci a sluchu, spolupracuje s rodinami, take
poskýtuje odborne poradenství. Sluzbý poskýtuje v ambulantní, pobýtove a
terenní forme, ma kapacitu 30 míst v pobýtove a 10 míst v ambulantní.
4. Socialne-ozdravovací centrum rehabilitace osob s postizením, kraj Ámga,
vesnice Betjuncý – kapacita je 30 míst, poskýtuje sluzbý rehabilitace nejenom
pro deti, ale taký pro dospele. Poskýtuje sluzbý v pobýtove forme, deti mohou
absolvovat rehabilitaci v lete.
5. Strední odborna skola – internat pracovní a zdravotne-socialní rehabilitace osob
s postizením, hlavní mesto Jakutsk – kapacita je 110 míst, sluzbý jsou v pobýtove
forme urcene pro osobý s postizením od 15 let do 30 let veku. Poskýtuje
vzdelavaní v 10 prumýslových oborech: ucetní, krejcí, pekar(ka), obuvní
odborník(ce), prodavac(ka)-pokladní, kaderník(ce), truhlar(ka) atd. Výhodou
pro absolventý je pomoc v hledaní zamestnaní.
6. Rehabilitacní centrum pro deti a mladistve se zdravotním postizením, hlavní
mesto Jakutsk – poskýtuje komplexní rehabilitacní peci osobam vsech druhu
postizení v pobýtove a ambulantní forme, take poskýtuje odborne poradenství
a psýchologickou pomoc rodicum. Kapacita je 100 pobýtových míst a 150
ambulantních, daný centrum rehabilitace je nove postavený a je nejvetsím
v republice [29].
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3.1 Popis sociálních služeb podle legislativy Ruské federace pro děti
a mladistvé se zdravotním postižením
Zakon c. 442 „o socialních sluzbach Ruske federace“ [30] popisuje zakladní
principý, druhý socialních sluzeb, financovaní, prava a povinnosti uzivatelu a
poskýtovatelu socialních sluzeb atd. Socialní sluzbý jsou definovane jako cinnost nebo
cinnosti ve sfere socialních sluzeb, ktere poskýtují trvalou, periodickou i jednorazovou
pomoc obcanum, s cílem zlepsení jejich podmínek zivotaschopnosti a(nebo)
prohloubením schopnosti klienta samostatne zabezpecovat vlastní zakladní potrebý.
Principý poskýtovaní socialních sluzeb:
1. Socialní sluzbý se poskýtují s ohledem na dodrzovaní prav cloveka a
respektovaní dustojnosti jeho osobnosti, mají humanní povahu a nedopoustí
ponízení cti a dustojnosti cloveka.
2. Volný prístup obcana k socialním sluzbam za stejných podmínek, bez ohledu na
jeho pohlaví, rasu, narodnost, jazýk, puvod, místo pobýtu, význaní a ucast ve
spolecenske organizaci. (socialní spravedlnost)
3. Poskýtovaní socialních sluzeb urcitým socialním vrstvam obývatelstva.
4. Geograficka dostupnost socialních sluzeb jejím uzivatelum, dostatecný pocet
poskýtovatelu socialních sluzeb pro uspokojení potreb obcanu.
5. Zachovavaní zivota (býdlení) obcanu ve vlastním príznivem prostredí.
6. Dobrovolnost.
7. Mlcenlivost.
Socialní prevence zahrnuje výsetrení podmínek zivotaschopnosti obcana,
zjistení prícin ovlivnujících jeho zivotaschopnost, analýzu udaju statní statistiký a
provedení sociologických výzkumu, realizace statních regionalních programu.
V zakone jsou popsaný udalosti, ktere zhorsují nebo mohou zhorsit
zivotaschopnost jedince, tím padem zakon výmezuje cílove skupiný, pro ktere jsou
urcený socialní sluzbý:
•

osobý, ktere uplne nebo castecne ztratilý schopnost sebeobsluhý, samostatneho
pohýbu, zabezpecení zakladních zivotních potreb s ohledem na míru
onemocnení, traumatu, veku nebo postizení;

•

prítomnost osob(ý) s postizením v rodine, vcetne detí, ktere potrebují
dlouhodobou pomoc od jine osobý;

•

prítomnost dítete nebo detí, ktere mají potíze se socialní adaptací;
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•

nedostatek mozností zabezpecení pomoci (vcetne docasne) osobe s postizením,
díteti (detem) a take nedostatek jejich opatrovaní;

•

existence konfliktu v rodine, prítomnost drogove zavislých osob(ý) v rodine,
zavislých na alkoholu a gamblerství, osob(ý) s dusevní chorobou, domací nasilí;

•

osobý bez prístresí, vcetne osob do 23 let veku, ktere ukoncilý pobýt v instituci
ustavní pece pro deti – sirotci a deti bez rodicovske pece;

•

nezamestnanost a nedostatek prostredku k existenci.
Pred poskýtovaním socialních sluzeb se uzavíra smlouva a individualní plan,

stejne jako v Ceske republice. Formý poskýtovaní socialních sluzeb jsou stejne, tj.
terenní, pobýtove a ambulantní. Druhý socialních sluzeb v Rusku jsou podobne
zakladním cinnostem pri poskýtovaní socialních sluzeb v Ceske republice dle zakona c.
108/2006 Sb. [31].
Druhý socialních sluzeb jsou:
•

socialne-zivotní – jsou zamerene na udrzovaní zivotaschopnosti uzivatelu
socialních sluzeb v beznem zivote (dane sluzbý se poskýtují v pobýtove forme,
napr. zahrnují poskýtnutí stravý, poskýtnutí ubýtovaní, pomoc pri zvladaní
bezných ukonu pece o vlastní osobu);

•

zdravotne-socialní – jsou zamerený na udrzovaní a zachovaní zdraví uzivatelu
socialních

sluzeb

díký

peci,

pomoci

v

ozdravovacích

postupech

a

sýstematickemu dohledu pro zjistení odchýlek ve zdraví;
•

socialne-psýchologicke – zamerují se na korekce psýchologickeho stavu
uzivatelu socialních sluzeb pro jejich socialní adaptaci vcetne poskýtnutí
psýchologicke pomoci prostrednictvím anonýmní linký duverý;

•

socialne-pedagogicke – jsou zamerený na prevenci deviantního chovaní a vývoje
osobnosti uzivatelu socialních sluzeb, na formovaní pozitivních zajmu (vcetne
volneho casu), zorganizovaní volnocasových aktivit, pomoc rodinam ve výchove
detí (výchovne, vzdelavací a aktivizacní cinnosti);

•

socialne-pracovní – zameruje se na pomoc v hledaní zamestnaní a resení
problemu spojených s pracovní adaptací;

•

socialne-pravní – jsou zamerený na pomoc klientum v obdrzení pravních sluzeb,
vcetne sluzeb, ktere se poskýtují zdarma, pomoc pri uplatnovaní prav a
opravnených zajmu uzivatelu socialních sluzeb;
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•

sluzbý zvýsující komunikacní potencial uzivatele socialních sluzeb s postizením,
to se týka i detí s postizením;

•

okamzite socialní sluzbý (zasobení teplým jídlem nebo potravinami,
zabezpecení oblecením, obuvi, prispení v hledaní docasneho býdlení, pomoc
klientum v hledaní pravních sluzeb, pomoc pri uplatnovaní prav a opravnených
zajmu uzivatelu socialních sluzeb, asistence v neodkladne psýchologicke
pomoci ve spolupraci s psýchologý a duchovními osobami. Okamzite socialní
sluzbý se poskýtují bez smlouvý).
Socialní sluzbý se poskýtují zdarma pro nezletile osobý v jakekoliv forme

poskýtovaní. Pro týto osobý a jejich zakonne zastupce take existuje socialní
doprovazení, ktere není soucastí socialních sluzeb. Doprovazení zahrnuje podporu ve
výhledavaní zdravotní, psýchologicke, pedagogicke, pravní a socialní pomoci,
zapojením organizací poskýtujících urcite sluzbý, jde o multidisciplinarní spolupraci
(socialní doprovazení je soucastí individualního planovaní).
Statní instituce poskýtující socialní sluzbý se financují z federalního rozpoctu,
statního rozpoctu subjektu Ruske federace, charitativních príspevku a zisku
poskýtovatelu socialních sluzeb, pokud za poskýtovaní sluzeb mají odmenu. NNO,
stejne jako v Ceske republice mají statní dotace.
Podle zakonu 1404-3 č. 363-V „o socialních sluzbach v republice Sacha
(Jakutsko)“ [32] socialní pracovníký v terenní forme poskýtovaní socialních sluzeb mají
narok na kompenzace jízdneho od republiký Sacha, dale na uhradu specialního
oblecení, obuvi a specialní inventar.

3.2 Popis poskytovatelů sociálních služeb pro děti a mladistvé se
zdravotním postižením v republice Sacha (Jakutsko)
Podle udaju Ministerstva prace a socialního rozvoje republiký Sacha (Jakutsko)
na 1. cervence 2017 v republice zije 6 053 detí s postizením, z nichz 433 detí mají
poruchý pohýbove soustavý, 296 detí s vadou zraku, 466 detí s vadou sluchu, 1 246 detí
s onemocnením centralní nervove soustavý, 643 detí mají dusevní chorobý, 451 detí
mají srdecne-cevní onemocnení, 166 detí jsou onkologický nemocne, 226 detí mají
endokrinní onemocnení a poruchý latkove výmený, 259 detí mají onemocnení dýchací
soustavý, 1 867 detí mají jine obecne onemocnení.
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Podle udaju z 1. cervence 2017 pocet detí cekajících na poskýtnutí socialních
sluzeb v pobýtove forme cinil 1 442 a v hlavním meste Jakutsk zije 32 % detí s
postizením z cele republiký.
V statním rejstríku poskýtovatelu socialních sluzeb jsou zapsane jako
poskýtovatele sluzeb pro deti s postizením pouze rehabilitacní centra, ktera fungují
jako denní stacionare. Mezi NNO, ktera se zabýva zalezitostmi detí s postizením existuje
pouze jedna organizace –dobrocinna nadace „Charýschal“ fungující od roku 2011. Daný
fond ma podporu od statu, zabezpecuje spolecenský zivot detí s postizením, podporuje
jejich prava a informuje verejnost o problemech, se kterými se potýkají rodiný s detmi
s postizením. Tento nadacní fond je soucastí Rusfondu (nejvetsí fundraisingova
organizace v Rusku, ktera pomaha rodicum sbírat peníze na drahe lecení a operace pro
deti, ktere se casto provadí v zahranicí). Dobrocinna nadace ma nekolik vlastních
projektu:
•

Ánimacní studio „Kouzla kina“ – projekt funguje od roku 2012, jeho hlavním
specifikem je inkluze, ve studiu deti výtvarejí vlastní pohadký, do fungovaní jsou
zapojený dobrovolníci jako pomocna síla výucujícím. Terapeuticke cinnosti jsou
– psýchologie (vývoj komunikacních schopností, sebevedomí, získaní zrucnosti
spoluprací), scenicka rec (postavení hlasu, dechova cvicení), arteterapie.

•

Inkluzivní divadelní studio „Malý princ“ – spojuje a ucí spolupraci deti s
postizením a bez, ve vekove skupine od 7 do 17 let, a rozvíjí tvurcí schopnosti
detí. V cervenci 2017 se inkluzivní divadelní studio zucastnilo rusko-nemeckeho
festivalu výmenných studentských programu „WIR – МИР“ v Berlíne.

•

Integrovana rodinna skola „Vlastovka“ – od roku 2012 vede letní tabor pro deti,
jejich rodice a sourozence, taborý fungují nejenom ve hlavním meste, ale i v
jiných krajích republiký. Cílem je formovaní spolecne zkusenosti, konstruktivní
komunikace rodicu a detí, poskýtovaní socialne-psýchologicke pomoci rodicum.
Specifika daneho taboru jsou v tom, ze deti taký traví cas s detmi a mladistvými
bez postizení (s detmi, bratrý a sestrami pracovníku „Charýschal“) – deti s
postizením se tak ucí komunikaci, deti bez postizení se ucí empatii, kazdý tadý
získava nove zkusenosti.

•

Sportovaní spolu. Doopravdý! – cílem projektu je socializace detí a mladistvých
s postizením, spojení detí s postizením i bez v inkluzivních sportovních hrach s
vrstevníký. V ramci projektu se na zakladních skolach provadí spolecna výuka
telesne výchový (napr. hra v goalball).
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•

Novorocní pohadka – kazdý rok dobrocinna nadace organizuje tri akce:
◦

Darek od Chýschaana (jakutskeho Dedý Mrazíka) – kazdý rok 6 000 detí s
postizením dostava uzitecne darký jako batohý, deký atd. V roce 2015 nadace
zorganizovala akci „Hodne ruce“, v jejímz ramci dobrovolníci sili salý pro deti
ve spolupraci se studentý jakutske strední industrialní pedagogicke odborne
skolý.

◦

Pobýt za Dedem Mrazíkem na jeho vlasti – dana akce se kona uz tri roký:
podle výsledku souteze vlastne stvorených animovaných pohadek v
integrovane rodinne skole „Vlastovka“, tri rodiný víteze mají sanci navstívit
Veliký Usťug (vlast Dedý Mrazíka).

◦

Setkaní s Dedem Mrazíkem a Chýschaanem v Jakutsku – teto akce se mohou
zucastnit deti, ktere navstevují umelecke studio od nadace „Charýschal“, kde
deti ceka sladke obcerstvení, bohatý program a moznost osobne predat
dopis Dedovi Mrazíkovi.

•

Deti musí studovat spolecne – cílem kampane je obratit pozornost verejnosti na
to, ze v Rusku je velký pocet detí výloucen ze spolecenskeho zivota. Projekt se
sklada ze trí akcí:
◦

Socialní reklama zamerena na rodice detí bez postizení, jejímz cílem je
ukazat, ze inkluzivní vzdelavaní je prospesne pro vývoj kazdeho dítete.

◦

Lekce laskavosti – ve spolupraci s regionalním obcanským sdruzením osob
s postizením „Perspektiva“ se na zakladních skolach provadí lekce
laskavosti, ktera ucí deti empatii a toleranci. Lekce se provadí v interaktivní
forme – behem modelove hrý, diskuze, sledovaní filmu se deti ucí samostatne
dospet k zaveru, sdelit vlastní mýslenký a pocitý. Take mají sanci videt
Braillovu abecedu a jine specialní a kompenzacní pomucký.

◦

Lekce o paralýmpiade – na lekcích se deti seznamují s dejinami
paralýmpijskeho hnutí, setkavají se s uspesnými sportovci.

V roce 2018 dobrocinna nadace „Charýschal“ zalozila call centrum, kde se rodice
z cele republiký mohou dozvedet o socialní podpore od statu, zapsat se na
psýchologicke a pravní poradenství, dostat informace ohledne socialní integrace jejich
detí.
Nadace zorganizovala seminare v krajích republiký pro odborníký pracující s
detmi s postizením, zamerovala se predevsím na naucení odborníku metodam a
technikam prace s detmi a jejich rodinami v hlavních smerech – poskýtovaní
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psýchologicke pomoci rodicum v podobe psýchologických a motivacních seminaru,
socializace deti pomocí arteterapie a adaptovane telesne výchový, organizace detských
inkluzivních taboru, lekce laskavosti a lekce o paralýmpiade.
Pracovníký nadace navstevují ruzne kraje republiký, poskýtují psýchologickou
pomoc a odborne poradenství rodicum, skolení rodicu na tema sýndromu výhorení.
Od roku 2017 za podporý nadace 17 detí navstevují lekce anglictiný zdarma v
lokalních krouzcích, címz se taký zaclenují do spolecenskeho zivota ve skupine detí bez
postizení.
V navaznosti na velký pocet detí s vývojovou poruchou reci býla zalozena
logopedicka skupina v prostorach nadace, skupiný jsou rozdelený do trech vekových
kategorií: 3–4 roký (rodice navstevují lekce spolu s detmi), 5–6 let, 7–9 let. Lekce
probíha ve forme hrý a logorýtmiký.
Od roku 2017 je zahajen provoz prímestských taboru behem skolních prazdnin,
coz funguje i jako odlehcovací sluzbý pro rodice.
Nejdulezitejsí prínos nadace je v poskýtovaní a rozvoji sluzeb rane pece, coz je
aktualní problem republiký. V ramci nadace funguje psýchologicko-pedagogicka
diagnostika detí do 1 roku a skupinove/individualní lekce montessori pro deti do 5 let
veku, odborne poradenství, skolení rodicu, spoluprace se zdravotním personalem,
skolení

odborníku

pracujících

s

detmi

predskolního

veku

na

tema

psýchodiagnostiký [33].
S podporou nadacního fondu „Charýschal“ v republice existuje autonomní
neziskova organizace „Neobýcejne díte“ pro deti s poruchami autistickeho spektra
(dale PÁS). Tato organizace vzrostla ze svepomocne skupiný pro rodice s detmi s PÁS
do urovne organizace, ktera poskýtuje od roku 2013 prípravu dítete do skolý
(logopedicka skupina), protoze v Rusku neexistují specialní materske skolký ani trídý
pro deti s PÁS v bezných materských skolkach, tzn. ze díte dostane potrebnou specialní
peci a výuku az od skolního veku, tj. od 7 let.
Pedagogicke a terapeuticke sluzbý se poskýtují za uhradu, protoze dana
organizace funguje na zaklade dotací, príspevku od darcu a plateb od rodicu za
výucovací hodiný, presto organizace „Neobýcejne díte“ hleda financní prostredký u
spravních organu, fondu, firem a darcu na pomoc rodicum s uhrazením lekcí pro jejich
deti. Dlouhodobe navstevují lekce 58 detí.
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Pro starsí deti skolního veku existují skupinove lekce socializace, v jejichz ramci
se mladiství ucí varení, sití, umení pýrografie a dekupaze, spolecne navstevují divadla,
kavarný, muzea.
Umelecka dílna pro deti a mladistve s PÁS se nachazí v prostorech soukrome
galerie v hlavním meste Jakutsk a funguje uz ctýri roký, tam se deti ucí umení malovaní
s výucujícím výtvarneho umení, kazdý rok probíha výstava jejich prací a prodavají se
pohlednice pred Silvestrem.
Áutonomní neziskova organizace výkonava velkou praci v informovaní
verejnosti o autismu. Príkladem jsou kazdorocní akce konající se na pocest dne
2. dubna (svetový den porozumení autismu), kdý se konají charitativní koncertý,
konference pro odborníký, v sídle neziskove organizace je den otevrených dverí, kde se
provadí bezplatne konzultace pro deti a jejich rodice, seminare pro pedagogý
materských skol.
Na podzim roku 2018 organizace zalozila centrum denního pobýtu (denní
stacionar) pro deti s PÁS. Skupiný jsou rozdelene do dvou smen, od 9 do 12 hod a od 14
do 17 hodin, behem pobýtu se deti ucastní socialne-terapeutických aktivit,
rehabilitacních cvicení, písecne terapie, arteterapie, nacviku dovedností pro zvladaní
pece o vlastní osobu, sobestacnosti a dalsích cinností vedoucích k socialnímu zaclenení
[34].
Díký iniciative rodicu neziskove organizace „Neobýcejne díte“ v roce 2018 býla
zalozena první trída v republice Sacha pro zaký s PÁS v bezne zakladní skole. Podobne
trídý se v Rusku jmenují „zdrojove trídý“, protoze mají zdroje inkluze detí s PÁS jako
odborníký, specialní metodiký výucovaní, pomucký. V dane tríde se deti ucí zpocatku
za pomoci asistenta pedagoga a postupne prechazejí do bezných tríd. Tak na podzimu
roku 2018 poprve v historii republiký Sacha (Jakutsko) pet detí s PÁS zacalý studovat v
bezne zakladní skole [35].
V roce 2010 býla zalozena dalsí neziskova organizace – Jakutska republikanska
obcanska organizace podporý rehabilitace detí s kochlearní implantatý „Krok do sveta
zvuku“. Dana organizace býla zalozena díký iniciative rodicu detí s kochlearní
implantatý, ovsem v roce 2010 se rodice setkali s nepríjemným faktem – v republice
nebýli odborníký, kterí se zabývají rehabilitací detí po kochlearní implantaci, nebýli
pedagogove pracující s detmi predskolního veku se sluchovou vadou, nebýli ani
materske skolý. Jediným místem rehabilitace býl Rehabilitacní centrum „SUVÁG“ ve
meste Nerjungri (viz s. 26), kde se seznamili rodice detí s kochlearní implantatý a
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rozhodli se spojit jako organizace. Pro vsechný rodice to býla nova zkusenost – rodice
hledali potrebne informace na internetu, navazovali komunikace s rodici z jiných
subjektu Ruske federace.
Hlavní cíle obcanske organizace „Krok do sveta zvuku“ jsou podpora a ochrana
detí s kochlearní implantatý ve vsech sferach zivota, pomoc v uplatnovaní prav na
technicke kompenzacní pomucký, pomoc v rehabilitaci detí pro obdrzení
plnohodnotneho vzdelavaní, ochrana socialního statusu detí, poskýtovaní socialní a
pravní ochraný detem, spojení rodicu a detí s kochlearní implantatý pro resení
spolecných otazek, komunikace a vzajemna podpora.
Obcanska organizace zpusobila zacatek resení otazký rehabilitace detí s
kochlearní implantatý ve statních organech. Zalozila skupinu denního pobýtu
„Hnízdecko“ pro deti od 3 do 5 let veku v Republikanske specialní internatní vseobecnevzdelavací skole (v hlavním meste Jakutsk) v roce 2012, kde více nez 30 deti z cele
republiký rocne dostavají specialní peci v predskolním veku podle individualního
planu. Krome toho rodice detí od 0 do 7 let veku, kterí býdlí mimo hlavní mesto, se
ucastní individualních virtualních lekcí, behem kterých se probírají domací ukolý a
poskýtuje se odborne poradenství. Více nez 60 detem rocne se provadí nastavení
recoveho procesoru odborníký z Moskvý a Petrohradu. Rodice taký iniciovali Narízení
vladý Republiký Sacha (Jakutsko) c. 105–r – podle daneho narízení rodina dostane
kompenzace na baterký pro recový procesor – 360 kusu na kazde implantovane ucho
dítete.
Organizace „Krok do sveta zvuku“ navazala spolupraci s Petrohradským
vedecko-výzkumným institutem otorhinolarýngologie – odborníký s Petrohradu
dvakrat rocne navstevují hlavní mesto Jakutsk a mesto Nerjungri, abý provadeli skolení
lokalních odborníku a rodicu a poskýtovali odborne poradenství.
Obcanska organizace kazdý rok provadí silvestrovske oslavý pro deti s
kochlearní implantatý, v lete porada rodinný prímestský tabor „HvezdicKI“ (KI – jako
Kochlearní

Implantace)

na

uzemí

Republikanske

specialní

internatní

vseobecne-vzdelavací skolý. Kazdý rok se taboru zucastní 30 detí a jejich rodiný.
Dalsí projekt organizace je socialní turismus – v ramci projektu rodiný spolecne
s detmi s vadou sluchu navstevují pamatký ve meste Jakutsk a jiných krajích republiký,
soucastí jsou i pesí turý a expedice, kulturne-vzdelavatelske programý.
Organizace za dobu fungovaní výhrala ctýri grantý dobrocinne organizace
„Charýschal“, dva grantý oblastní spravý hlavního mesta Jakutsk v celkove castce
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2 636 080 rublu (podle kurzu CNB CZK – RUB ze dne 4. 12. 2018 je to 900 827,6 Kc).
Díký tomu rehabilitacní pomoc dostalo více nez 400 detí a jejich rodicu z cele republiký.
Vsechný sluzbý obcanske organizace „Krok do sveta zvuku“ jsou poskýtovane zdarma
a dlouhodobe je výuzíva více nez 150 rodin z cele republiký.
V ramci projektu „Surdopedie“ dve matký detí s kochlearní implantatý a jeden
odborník výstudovali obor surdopedagogiký.
Díký ochote matký dítete s kochlearním implantatem a zaroven zrizovatelký
obcanske organizace „Krok do sveta zvuku“ – Evdokie Leviný, podarilo se mi napsat o
jejich organizaci a více se dozvedet o její fungovaní. Behem rízeneho rozhovoru býlo
zjisteno, ze zalození obcanske organizace není slozite ani pro nezkusene obcaný,
výhodou registrovaní organizace je moznost ucasti v soutezi grantu, verejných akcích
jako výstavý a seminare, hledaní sponzoru, ale velkou nevýhodou jsou ctvrtletní ucetní
výkazý NNO, velke castký pokut za prodlení i v prípade prazdných výkazu, velke castký
srazek do Penzijního fondu a Fondu socialního pojistení (pokud pracovníci organizace
dostavají mzdu), taktez dana organizace nema vlastní prostorý, zrizovatelka a vedoucí
organizace jsou pracující matký (zrizovatelka sama pracuje ve skupine denního pobýtu
„Hnízdecko“), tudíz nemají moznost pracovat na plnou sílu na realizaci dalsích
projektu, proto se zamerují spís na organizaci letních programu behem vlastní
dovolene1.
V roce 2013 býla zalozena svepomocna skupina rodicu detí s detskou mozkovou
obrnou (dale DMO) a s tezkými poruchami centralní nervove soustavý – „Paprský
svetla“. Za pet let se ze skupiný rodicu stala obcanska organizace.
Zakladatelka dane organizace je matka dítete s DMO, ktera sama ucí rodice
technikam a ruzným cvicením, ktera fungují pro její díte, ale ve vetsine prípadu pozvane
odborníci vedou skupinove lekce pro deti a jejich rodice. Odborníci poskýtují sve sluzbý
bez uhradý, na fungovaní organizace hodne prispívají dobrovolníci a studenti z lokalní
fakultý psýchologie zde mohou projít staz. Nekolikrat mesícne organizace usporada
seminare pro rodice, pro rodiný mimo hlavní mesto existuje on-line poradenství [36].
V roce 2017 organizace „Paprský svetla“ zalozila centrum denního pobýtu
(denní stacionar) pro deti s DMO a s onemocnením centralní nervove soustavý.
Organizace nemela vlastní prostorý, proto jakutska Eparchie ruske pravoslavní církve
1

udaje o obcanske organizaci „Krok do sveta zvuku“ býlý poskýtnutý behem

rozhovoru s Evdokií Levinou
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dala k dispozici místnost nedelní skolý, ktera ma pouze jeden pokoj, kde najednou muze
být pouze deset lidí, kvuli cemuz organizace musela rozdelit detí do skupin, pobýt pro
kazdou skupinu trva tri hodiný. Behem pobýtu deti mají lekce adaptovane telesne,
hudební a výtvarne výchový. Sluzbý denního pobýtu výuzíva az 30 detí denne, kazde
díte navstevuje organizaci „Paprský svetla“ 2 az 3krat týdne, celkový pocet detí v
obcanske organizaci je 150. Organizace „Paprský svetla“ kazdý rok porada spolecne
oslavý Noveho roku s velkou podporou jakutske Eparchie ruske pravoslavní církve.
Dana organizace funguje z príspevku darcu a poskýtuje sve sluzbý zdarma [37].
Svepomocna skupina rodicu detí s Downovým sýndromem „Slunícka
Jakutska“ – je pomerne nova organizace zalozena na zacatku roku 2018. S podporou
dobrocinne nadace „Charýschal“ a neziskove organizace „Neobýcejne díte“ se rodiný
ucastní spolecenských akcí, integrovaneho letního taboru „Vlastovka“ a prímestských
taboru behem prazdnin. V soucasne dobe „Slunícka Jakutska“ nema vlastní projektý,
zatím organizace je zamerena na spojení rodicu a na informovaní spolecnosti o
Downovu sýndromu. Tak, za pomoci dobrovolníku v lokalním obchodním centru býla
usporadana akce 21. brezna (svetový den Downova sýndromu), deti a rodice se take
ucastní socialních reklam a objevují se v místních mediích.
Dobrocinna nadace „Oslava zivota“ se zabýva pomocí detem a mladistvým s
onkologickým onemocnením a jejich rodinam. Dobrocinna nadace býla zalozena v roce
2001 a je nejstarsí nadací zabývající se pomocí detem se zdravotním postizením, její
zakladatelka je poslankýne statního shromazdení republiký Sacha (Jakutsko). Mise
nadace je ve spojení rodin s onkologický nemocnými detmi se zdravotnickými
organizacemi, dobrovolníký a predstaviteli vladý pro ucel poskýtnutí rehabilitace a
socialní integrace detem. Hlavním cílem nadace je výtvorit sýstem poskýtovaní
informací a pomoci rodinam detí s onkologickým onemocnením, zdravotnicka, socialní,
psýchologicka a financní podpora rodin.
Nadace poskýtuje sve sluzbý za pomoci dobrovolníku, prave díký ní býla
zalozena první organizace dobrovolníku v republice, kterí pomahají detem s
postizením – „Dobrý Jakutsk“ [38].
Nadace „Oslava zivota“ – je fundraisingova organizace, ktera pomaha rodinam
poskýtnout lecbu, zabezpecit dustojný zivot a leký svým detem. V roce 2006 v Moskve
probíhal 10. mezinarodní kongres SIOP (International Societý of Paediatric Oncologý),
kde se jakutska nadace zucastnila konference s tremi detmi, ktere zvítezilý nad
rakovinou.

39

Za pomoci príspevku nadace zorganizovala stavbu detskeho hriste v narodním
centru medicíný, kde si dlouhodobe lecící deti mohlý zahrat v nemocnice, take býl
postaven pravoslavní chram v nemocnici, deti melý moznost mít kurzý anglickeho
jazýka a studia na dalku.
Existuje vsak i neviditelna strana fungovaní nadace, obcas lekari prosí akutne
zarídit leký pro deti z Moskvý nebo odeslat jejich medicínske analýzý. Take existují
smutne prípadý – stat hradí cestovne dítete na místo lecení, ale v prípade umrtí dítete
dostavit jej zpet domu je slozite, zde take pomaha nadace [39].
V republice Sacha se socialní prace s detmi s postizením lisí od ceske praxe –
tadý vetsina lidí uz je informovana o onemocneních, tezkostech, s nimiz se potýkají
jejich rodiný, o tom, jak prozívají stanovení diagnozý. Ceska spolecnost je tolerantní k
osobam s postizením a podporovat socialní podniký/sluzbý se stalo zvýkem. Socialních
pracovníku v Cechach není hodne, ale rozhodne je jich více nez v republice Sacha.
Socialní sluzbý tadý zakladají lide empatictí, zatímco v republice Sacha socialní sluzbý
zakladají rodice detí s postizením. Na druhou stranu to ukazuje, ze obývatele republiký
nechtejí spolehat jenom na statní podporu, ale vedí ze mohou zlepsit zivotní podmínký
vlastních a cizích detí vlastními rukama, coz je znamkou rustu spolecenske
odpovednosti a krokem dopredu od „mýslení dobý bývaleho rezimu“.
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4 Děti se zrakovým postižením v republice Sacha (Jakutsko)
Z duvodu globalního onemocnení zrakových ustrojí a absolvovaní staze v
hlavním meste Jakutsk v zarí 2018, provedených rízených rozhovoru s odborníký v
oblasti vzdelavaní, pro ucel dane bakalarske prace býla zvolena problematika zrakove
postizených detí. Dana kapitola bude obsahovat popis pece, institucí a mozností pro
deti s vadou zraku a jejich rodice.

4.1 Služby rané péče a diagnostika
Rana pece je aktualní problem v republice Sacha, ve statních programech rozvoj
rane pece ma prední místo. Ministerstvo prace a socialního rozvoje republiký
ustanovilo Centrum psýchologicko-zdravotne-socialního doprovazení v republice
Sacha (Jakutsko) zodpovedným za resení daneho problemu, predevsím rozvoj sýstemu
rane pece pro deti do 3 let veku a jejich nasledující rehabilitace – je zakladem projektu
rane pece v danem centru. Tento projekt zacal fungovat od roku 2012, jehoz hlavním
cílem je dostupnost rane pece a zvýsení kvalifikace pro odborníký.
Hlavní ukolý projektu rane pece:
•

psýchologicka, zdravotnicka a pedagogicka diagnostika detí s postizením/ s
rizikem postizení vcetne jejich rodin;

•

poskýtovaní komplexní specialní pedagogicke pomoci detem s postizením/ s
rizikem postizení, psýchologicka a pedagogicka podpora jejich rodinam;

•

koordinace sluzeb rane pece;

•

informovaní verejnosti v oblasti sýstemu poskýtovaní rane pece.
Sluzba rane pece v ramci Centru psýchologicko-zdravotne-socialního

doprovazení existuje v 10 krajích republiký, v roce 2013 diagnostikou proslo 191 detí
a v roce 2017 – 1 417 detí. Cvicení probíha v individualní a skupinove forme [40].
V krajích republiký mají oftalmologove smísený príjem detských a dospelých
pacientu, neexistuje rozdelení na detskeho ocního lekare a ocního lekare pro dospele.
Kvuli nedostatku odborníku na venkove pracují jenom oftalmologove pro dospele, v
krajích se oftalmologove taký zabývají dispenzarizací pracujících obývatel ve firmach,
tzn. ze deti v tu dobu dostavají mene odborne pece.
Na uzemí republiký Sacha u detí prevazují refrakcní vadý, zanetý spojivek a
strabismus. V navaznosti na vývoj zdravotnictví býla zalozena dve centra prenatalní
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pece. Celkový pocet detí s vadou zraku se zvetsuje i kvuli retinopatii nedonosených detí,
pricemz pouze 33,8 % pacientu dostali preventivní laserovou koagulaci [41].

4.2 Předškolní a rané školní vzdělávání
V republice jsou dve materske skolý pro deti s vadou zraku, v nichz probíha
výuka podle adaptovaneho programu vzdelavaní. Ádaptovaný program vzdelavaní – je
program vzdelavaní, který adaptovan pro vzdelavaní osob s postizením, s ohledem na
jejich specifika psýchofýzickeho stavu, individualních mozností a schopností, v prípade
potrebý poskýtující korekce vývojových poruch a zabezpecuje socialní adaptaci.
1. Materska skola c. 11 „Snezenka“ v hlavním meste Jakutsk – výchovava deti se
strabismem a amblýopií, slabozrake deti. Mladsí skolní vek – 3 az 4 roký, strední
skolní vek – 4 az 5 let, starsí skolní vek – 5 az 7 let. Podle udaju ze dne 1. zarí
2018 pocet detí navstevujících materskou skolu ciní 311. V materske skole je 12
skupin detí: jedna skupina pro deti mladsího skolního veku, tri skupiný pro deti
stredního skolního veku, ctýri skupiný pro deti starsího skolního veku (jedna
skupina s raným studiem anglickeho jazýka), ctýri skupiný prípravý k zakladní
skole v 6–7 letech veku dítete (jedna skupina s raným studiem anglickeho
jazýka). Materska skola ma k dispozici kompenzacní pomucký a sluzbý týflopedagoga, poskýtuje odborne poradenství rodicum. V ramci vzdelavaní v
materske skole deti take mají lekce prostorove orientace jednou týdne
probíhající formou hrý a jsou urcený pro deti od 4 let veku [42].
2. Specialní materska a zakladní skola c. 3 ve meste Nerjungri – zabýva se
vzdelavaním detí slabozrakých a s kombinovanými vadý zraku, s poruchami
centralní nervove soustavý podle adaptovaných programu vzdelavaní. Take
poskýtuje detem komplexní zdravotní peci s cílem zachovaní nebo obnový
zdravotního stavu, korekci zrakových a jazýkových schopností, rehabilitacní a
ozdravne procedurý. Materska skola – je urcena pro deti od 3 do 7 let veku
(delení vekových skupin je stejne jako u bodu c. 1), její hlavním cílem je rana
korekce a kompenzace sekundarních vývojových vad, poskýtnutí zdravotní pece
pro napravu strabismu a amblýopie, príprava detí k zakladní skole a spoluprace
s rodici. Vzdelavaní dítete s postizením probíha s ohledem na individualní plan
rehabilitace. Výuka je vedena ve spolupraci s logopedem, týflo-pedagogem,
psýchologem, soucastí výuký je hudební a adaptovana telesna výchova. Celkový
pocet skupin v materske skole je 12 a pocet detí pro rok 2018 je 187.
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Zakladní specialní skola – ma sedm tríd, tri 1. trídý, tri 2. trídý, jednu 3. trídu.
Vzdelava zaký s mentalním postizením, zpomalením psýchickeho vývoje, s PÁS,
tri trídý jsou urcený pro zaký s mentalním postizením v kombinaci s vadou
zraku a PÁS. Zakladní skola výucuje ve trech adaptovaných programech
vzdelavaní (4 az 5 let): jeden pro zaký se zpomalením psýchickeho vývoje, dva
pro zaký s mentalním postizením urcene podle stupnu postizení. Krome
prezencního a dalkoveho studia skola poskýtuje moznost domacího vzdelavaní.
Velký duraz je kladen na vývoj osobnosti dítete, jeho socialní adaptaci, získavaní
kvalitního vzdelavaní díký individualizaci výuký, spolupraci s rodinou zaka.
Krome standardních výucovaných predmetu jako matematika/matematicke
ponetí, ruský jazýk/rec a alternativní komunikace, hudební a výtvarna výchova,
výucuje se i prostorova orientace, adaptovana telesna výchova, specialní
krouzký zivotne zrucnosti, rozvoje smýslu a mravní lekce „Ja ziju v republice
Sacha“. Celkový pocet zaku pro rok 2018 je 65 [43].

4.3 Základní a středoškolské vzdělávání
Podle zakona c. 273 „o vzdelavaní v Ruske federaci“ [44] pravo na výber
zakladní skolý a formý vzdelavaní pro díte mají jeho rodice/zakonní zastupci s ohledem
na nazor dítete. Posudek zdravotne-socialní posudkove sluzbý ma jenom doporucující
charakter. Tak legislativa pripoustí moznost inkluze a podporuje princip socialní
spravedlnosti.
Presto v republice Sacha existuje pouze jedna zakladní a strední skola pro deti
se zrakovým postizením – Republikanska specialní internatní skola pro deti s vadou
zraku a sluchu 2., 3., 4. týpu.
V Rusku jsou specialní skolý rozdelene do 8 týpu, pro deti s vadou zraku jsou
stanovený skolý 3. a 4. týpu, ktere jsou urcený zakum nevidomým a slabozrakým, a take
zakum se sekundarními poruchami. Výuka probíha za pomoci týflopomucek a
specialních didaktických podkladu, hlavním cílem je zachovaní zdraví zaku a rozvíjení
kompenzacních smýslu. Skola 2. týpu je urcena pro zaký slabe slýsící s castecnou
ztratou sluchu nebo slabe vývinutou recí, pro zaký, ktere pozde prisli o sluch, tj. v
predskolním nebo skolním veku, ktere vsak mají zachovanou samostatnou rec. Výuka
probíha s cílem obnový sluchu s pouzitím cvicení na rozvoj reci a komunikace [45].
Výuka ve specialní skole probíha podle adaptovaneho programu vzdelavaní –
nevidome a slabozrake deti mají ruzne programý, slabozrací zaci jsou rozdeleni do tríd
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podle intenzitý slabozrakosti. Výuka je zamerena taký na prevenci proti rozvoji
sekundarních poruch. Hlavním cílem specialní internatní skolý – je zabezpecení zakum
socialní integrace do spolecnosti.
Celkový pocet zaku pro rok 2018 je 255, z nichz 135 zaku studuje internatne,
celkový pocet tríd je 33, maximalní pocet zaku ve tríde je 8. Ve skole výucuje 108
pedagogu, 36 výchovatelu, 2 psýchologý, 1 logoped, 1 socialní pedagog. Ve skole je 1
canisterapeut – dana metoda se pouzíva na adaptace dítete ve skole pred jeho
nastoupením.
Pro slabozrake zaký skola poskýtuje kompenzacní pomucký a specialní
ucebnice se zvetseným písmem, pro nevidome pak ucebnice v Braillovu písmu.
V prípade, ze behem preventivní prohlídký u slabozrakeho zaka býlo zjisteno mozne
zhorsení zraku v budoucnu, zak nadale studuje podle programu pro slabozrake, ale
navíc zacne studovat Braillovo písmo. Skola ma k dispozici tiskarnu v Braillovu písmu.
Behem výuku se dodrzují pravidla a probíhají cvicení, ktera braní zrakovemu a
hmatovemu pretízení.
Pro deti se zrakovým postizením se výucuje prostorova orientace,
socialne-zivotní dovednosti vedoucí k samostatnosti a nezavislosti na pomoci jine
osobý (od navýku hýgiený do osvojení si etiketý a bezných cinností, jako nakup a
pouzívaní penez). Pro rodice probíhají seminare o specifice výchovavaní a výucovaní
deti s postizením.
V budove skolý se nachazí moderní medicínský komplex – ordinace zubního a
praktickeho lekare, oftalmologa, logopeda, psýchologa. Pro deti se provadí preventivní
prohlídký a ockovaní. Take skola ma k dispozici sportovní halu, telocvicnu, dve moderní
pocítacove ucebný, archiv knih, ucebnic a dokumentarních filmu, knihovnu s moderním
výbavením týflopomucek (napr. digitalní zvetsovací lupý) a sirokým výberem literaturý
v Braillovu písmu, ucebnu pro výuku socialne – zivotních dovedností a prostorove
orientace, dve umelecke dílný, ucebný pro individualní korekcní lekce.
Studium trva 12 let (zakladní a strední skolý v Rusku jsou spojene), zaci
absolvují maturitu, zaverecne testý pro nevidome jsou výtistene Braillovým písmem,
cas na splnení je zvýsen na 90 minut. Díký tomu zaci mohou pokracovat studium na
výsoke skole.
Zaci mají sirokou nabídku zajmových aktivit: tanecní krouzek, krouzek síti
narodních odevu, nahravací studio s moderním výbavením a zkusebnu, kde se zaci
mohou venovat nahravaní vlastních skladeb a natocení videí, krouzek býznýsu v ramci
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ktereho deti dostanou startovací kapital a ucí se výdelavat – deti sijí povlecení a
prodavají vlastní výrobký, nakupují latký a zustatek nechavají pro sebe, ucí se tak
financní gramotnosti; take skola ma k dispozici specialní pingpongový stul pro deti s
vadou zraku (showdown) a sadý pro hru v goalball. Zaci se ucastní ruzných soutezí a
festivalu v republice, skola je organizatorem inkluzivního „Smart-festivalu“, jehoz
hlavním cílem je spojit deti ze specialních a bezných skol.
Pro zaký je ve volnem prístupu knihovna, kde si pomocí moderního výbavení
mohou císt knihý ve volnem case, výhledavat potrebne informace pro napsaní esejí a
projektu. Rozvrh hodin je napsaný zvetseným i Braillovým písmem, stejne jako
informace na informacních stancích.
Skola se aktivne ucastní prosazovaní inkluze ve vzdelavaní, provadí odborne
seminare a konference pro pedagogý, poskýtuje jim odborne poradenství a kvalifikacní
kurzý, spolupracuje na výtvorení metodik pro pedagogý bezných skol.
Vsem zakum je poskýtovane stravovaní zdarma, pro deti studující internatne –
petkrat denne, pro ostatní – dvakrat denne. Pro deti ze socialne slabých rodin skola
poskýtuje kancelarske potrebý zdarma. Skola nema pravo brat penezní príspevký od
rodicu, je financovana ministerstvem vzdelavaní republiký Sacha (Jakutsko) a
príspevký od soukromých firem.
Skoro polovina výucujících a vedoucích krouzku ve skole jsou jejími absolventý,
coz na jednu stranu ukazuje, ze absolventi mají radi tuto skolu a cítí se tam komfortne,
na druhou stranu se problem zamestnaní osob s vadou zraku zda aktualní – bezne skolý
nejsou ochotne zamestnavat ucitele s postizením.

4.4 Vysokoškolské vzdělávání
Na výsokých skolach inkluzivní prístup je vývinut na dobrou uroven, studenti s
postizením mohou studovat na univerzitach i v jiných subjektech Ruske federace.
V republice Sacha podobna moznost je v hlavní statní univerzite –
Severovýchodní federalní univerzite, kde jiz studuje 15 osob s vadou zraku. Osobní
asistence se pri studiu neposkýtuje jako i v ostatních institucích.
Soucastí Severovýchodní federalní univerzitý je Vedecko-inovacní centrum
inkluzivního vzdelavaní, od roku 2010 doprovazí studentý s vadou zraku pri studiu.
Z osmi clovek, kterí jsou ve vedení centra, 5 jsou vedci se zrakovým postizením, kterí
nejlíp rozumejí potrebam studentu. Pro studentý se poskýtuje odborne poradenství a
psýchologicka podpora v prubehu studia.

45

Soucastí centra je laborator adaptivní pocítacove technologie, jejíz hlavním
cílem je zabezpecení studentum s vadou zraku dovednosti samostatneho pouzívaní
adaptovaných pocítacových technologií pri studiu a v beznem zivote pro lepsí adaptaci
v univerzite. Centrum pomaha studentum výhledat potrebne informace ve vhodne
forme, upravit a výtisknout praci, pujcuje kompenzacní pomucký, tiskne potrebne
ucebnice v Braillovu písmu. Pro studentý je k dispozici i o víkendu, tudíz se studenti
mohou venovat i psaní zaverecných prací.
Dane centrum je jedine v Rusku, unikatní moderní výbavení odpovída svetovým
normam. V laboratori jsou k dispozici studentum nejenom tiskarný v Braillovu písmu,
ale i Braillske radký (hmatove displeje) a zvetsovací digitalní lupý u kazdeho pocítace
v laboratori, prenosne ctecký. Vsechný sluzbý vcetne pujcovaní pomucek jsou
poskýtovane bez uhradý.
V roce 2012 pracovníci centra ve spolupraci s kolegý z Beloruska stvorili
sýntezator jakutskeho jazýka, v muzskem a zenskem hlasovem provedení, díký cemuz
vzdelavaní bude kvalitneji pro osobý mluvící jakutský.
Centrum jiz zorganizovalo dve mezinarodní konference na tema problematiký
inkluzivního vzdelavaní a sedm seminaru pro pedagogý republiký. Reditel Vedeckoinovacního centra inkluzivního vzdelavaní, kandidat pedagogických ved Pantelejmon
Egorov, v roce 2012 rozpracoval projekt koncepce rozvoje inkluzivního vzdelavaní.
Daný projekt se aktivne diskutoval a v srpnu tehoz roku býl schvalen vladou republiký
Sacha (Jakutsko), jako první koncepce rozvoje inkluzivního vzdelavaní v Rusku [46].
Pro absolventý výsokoskolskeho studia se zrakovým postizením je obtízne se
uplatnit na trhu prace. Zamestnavají osobý s vadou zraku vetsinou specialní skolý nebo
asociace osob s postizením. Casto se stava ze osobý s vadou zraku neobstojí v
konkurenci na trhu prace z duvodu, ze pracovní prostorý a podmínký nejsou
prizpusobene jejich potrebam.
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5 Diskuze
V prubehu výpracovaní sve bakalarske prace jsem se potkala s hlavním
problemem socialní prace v republice Sacha (Jakutsko) – neexistence vlastní odborne
literaturý. Kdýz jsem navstevovala knihovnu oboru socialní prace v Severovýchodní
federalní univerzite, nenasla jsem ani jednu knihu o socialní praci v republice, nebýlý
tam ani knihý od lokalních autoru, z tohoto duvodu jsem musela pouzívat udaje z
webových stranek Ministerstva prace a socialního rozvoje republiký, statní statistiký,
clanký lokalních odborníku v odborných lekarských casopisech, jelikoz moje tema je
spojena se zdravotnictvím. Pochopila jsem, ze v republice je velký nedostatek
vedeckých výzkumu v oblasti socialní prace detí s postizením, velka pozornost je
zamerena na resení otazký zivota osirelých a nezaopatrených detí, na prevenci drogove
a alkoholicke zavislosti u detí a mladistvých, na jev detske sebevrazdý.
Socialní prace v republice Sacha ma svoje specifika, ktere jsem popsala ve sve
bakalarske praci. Rodina hraje nejdulezitejsí role v zivote jedince, predevsím v
uplatnovaní jeho prav a svobod, pri resení zdravotních a socialne obtízných zivotních
udalostí. Pokud zemre cela rodina nebo zakonný zastupce dítete s dusevní chorobou,
díte po dosazení zletilosti ceka zivot v ustave pro dusevne nemocne. Kvuli dane
skutecnosti rodice detí s PÁS z autonomní neziskove organizace „Neobýcejne díte“ (viz
3.2 Popis poskýtovatelu socialních sluzeb) mají v planu projekt – socialní vesnice, jako
alternativu dozivotnímu pobýtu v ustavu. Stavba vesnický se planuje na pozemku od
statu. Podle zakonu „o socialní ochrane invalidu v Ruske federaci“ se rodina dítete s
postizením muze zaregistrovat v evidenci na pozadaní o jeho pridelení, jenze za devet
let cekaní se poradí ve fronte neposouva, nikdo z republiký jeste nedostal slíbený
pozemek.
O mozne diagnoze dítete je mozne se dozvedet pouze na ultrazvukovem
výsetrení, odber plodove vodý se nedela.
Lazenska pece, ktera je soucastí servisu statních socialních sluzeb, je urcena pro
osobý se somatickými onemocneními, nejcasteji ji dostavají deti s onemocnením
pohýbove soustavý, napríklad deti s vadou sluchu a PÁS nemají na to narok.
Presto, ze v republice existují centrý rehabilitace a dva z nich ve meste
Nerjungri jsou na velmi dobre urovni, jako hlavní problem vidím to, ze se nachazí
v urcených mestech republiký a poskýtují sluzbý vetsinou v ambulantní forme, to
znamena, ze rodic s dítetem musí odjet aspon na mesíc do jineho mesta, pronajímat
tam býdlení, nechat svoji praci, odloucit se od rodiný.
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V navaznosti na ratifikaci konvence OSN „o pravech osob s postizením“ z roku
2012 [47] Ruskou federací probíhají pozitivní zmený v legislative, predevsím v zakone
„o vzdelavaní“. Z mojí straný souhlasím s napomenutími od OSN k Ruske federaci,
predevsím o zmene termínu „invalida“, který nepodporuje model dodrzovaní lidských
prav. Predpokladam, ze statní program „Dostupne prostredí“ pro období 2011–2020
popsaný v clanku c. 9, v jehoz ramci bý melý být podmínký bezbarieroveho prostredí
pro osobý jakehokoliv druhu postizení stejne ve vsech regionech Ruska, vcetne
vzdalených vesnic. Dana skutecnost bude pro republiku Sacha (Jakutsko) jednou z
nejvetsích prekazek kvuli velkemu poctu malo osídlených obcí a klimatickým
podmínkam. Napríklad osm mesícu z dvanacti zde lezí sníh, v zime slunce svítí pouhých
7 hodin denne, tím padem musí být podmínký bezbarieroveho prostredí pro zrakove
postizene prizpusobený jinak nez v Evrope. Clanek c. 19 „Samostatný obraz zivota a
zapojení do místní komunitý“ daneho dokumentu ukazuje na nedostatek strategie
deinstitucionalizace a pomocných sluzeb. Výbor OSN doporucuje statu prijmout
strategii, ktera podnecuje uznavaní prav osob s postizením, pro nezavislý zivot, se
zapojením se a fungovaním v místní komunite. Dale výbízí k rozvoji dostupne síte
pomocných sluzeb v místních komunitach pro osobý vseho veku a vsech týpu postizení.
Dalsím bodem je zabezpecení sýstematickeho poskýtovaní informací osobam s
postizením i jejich rodinam o zpusobech výhledavaní pomocných sluzeb,
poskýtovaných sluzbach a pomoci, coz bý jim umoznilo vest samostatný zivot, dle
vlastního výberu. Verím, ze dane doporucení bude prispívat k rozsírení síte
poskýtovatelu socialních sluzeb a cílových skupin.
Mým sekundarním cílem býlo zjistit, zda studenti oboru socialní prace chtejí po
absolvovaní oboru výkonavat výstudovaný obor a zda jiz mají i napríklad dalsí
zkusenosti z praxe. Nastrojem pro dosazení daneho cíle býlý realizovane rozhovorý se
studentý a výucujícími, ale take moje príma ucast na prednaskach predmetu z oboru
socialní prace. Rozhovorý probehlý v zarí 2018 na Severovýchodní federalní univerzite,
jak s uciteli, tak se studentý.
Studenti dalkoveho studia meli vetsí zajem v oboru, meli více praxe a
zkuseností. U studentu prezencního studia jsme se potkali s nazorem, ze socialní
pracovník buď výkonava administrativní praci, nebo pracuje s cílovou skupinou –
seniorý. Cílova skupina – deti, spada do oboru pedagogiký – tuto skutecnost jsem
overovala u sboru pedagogu a vedoucí katedrý psýchologie, na kterem se výucuje obor
socialní prace. Zjistila jsem skutecnost, ze tomu opravdu tak je, a ze je v soucasnosti
zajem o prípravu oboru s nazvem „Socialní prace s rodinou“. Socialní prace s rodinou
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dle výucujících je nutna, protoze obývatele republiký zacínají mít problemý týkající se
instituce rodiný. Studenti pusobí motivovane, svoji praci chtejí výkonavat. Disponují
srovnatelnými znalostmi se studentý z Ceske republiký ve stejnem oboru napr.
znalostmi v ramci pouzívaných metod a technik v socialní praci, znalostmi z oblasti
specialní pedagogiký. Co je vsak pro ne demotivující pro potencionalní uplatnení v
oboru socialní prace jsou male mzdý. Dale poukazali stejne jako výucující, na nutnost
obor socialní prace rozsírit do více cílových skupin. Studenti dalkove formý jiz pracují
v oboru pedagogiký, mají bohate zkusenosti a poukazují na limitý, ktere v praci mají –
shodli se na problemu inkluze, ktera není dostatecne propracovana. V osnovach oboru
socialní prace, pedagogika a psýchologie je tedý nutne na zaklade provedených
rozhovoru i s výucujícími vice propracovat tema inkluze tak, abý v praxi býla moznost
profesionalne výkonavat svoji cinnost. Celkove mají studenti loajalitu k republice a
nechtejí se stehovat.
Vzhledem ke kulture, není socialní prace v takovem rozsahu jako v Ceske
republice rozsírena na pobýtova zarízení, ale spíse na ambulantní zarízení a rodinne
príslusníký, kterí výkonavají svoji cinnost na laicke urovni. Za dulezite proto povazuji
vznik specialních kurzu pro rodinne príslusníký (pece o mentalne postizene, zrakove
atd). V porovnaní s dobou pred sesti letý, kdý jsem opustila Jakutsk pred svojí navstevou
v roce 2018 pozoruji celkove významný posun v jednaní a stýlu komunikace lidí mezi
sebou navzajem. V kontextu pozitivních zmen, respektive prozapadní chovaní. V teto
souvislosti take kontaktuji zvýsující se pocet svepomocných skupin, kde se rodice
navzajem sdruzují na zaklade postizení dítete ci jiných socialních udalostí.
Dale je potreba z meho pohledu studenta oboru Socialní prace v Ceske republice
pracovat s tematý socialní prace v republice Jakutsk, a to na urovni nejruznejsích
seminaru, workshopu, ktere bý býlý realizovaný pro poskýtovatele, ale i jiz pusobící
socialní pracovníký, osetrovatele, laickou verejnost. Jako mozný potencial spatruji ve
spolupraci s predními ceskými odborníký a predaní praktických zkuseností.
Domnívam se, ze je aktualne treba pracovat s tematý socialní prace se zdravotne
postizenými, a to v kontextu ohrození chudobý. Dale profesionalizovat domací peci pro
zdravotne postizene. Z rozhovoru a z poznaní jejich zivotní situace je treba se situací
realne zacít pracovat, tak abý nedochazelo k jeste vetsí marginalizaci teto skupiný v
souvislosti s chudobou.
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Závěr
Republika Sacha udelala významne profesní postupý v oblasti socialní prace,
avsak je nutne posílit rozsírení pece o jednotlive cílove skupiný a rozsírit nabídku
cinností socialních sluzeb. V textu jsem venovala pozornost výbrane cílove skupine
zrakove postizených, o kterých v republice velmi dobre profesionalne postarano po
strance vzdelavaní, avsak stranka socialní a medicínska je silne podcenovana,
predevsím celkova prevence a rana diagnostika.
V soucasnosti je potreba posílit pocetne absolventý oboru socialní prace,
psýchologie, kterí bý na profesionalní urovni poskýtovali terenní, ambulantní a
pobýtove sluzbý dostupne vsem obývatelum, jak po strance financní, tak i geograficke.
Dale uvadím, ze ucitele na VS mají dobre znalosti, nactenou odbornou literaturu ze
zahranicí a jsou uznavanými autoritý pro sve studentý. Dulezite vsak je, abý studenti
meli moznost získat odborne staze v zahranicí, ci získat vedomosti od pozvaných
profesoru ze zahranicí v ramci prednasek na místní univerzite.
Republika Sacha vzdý historický a geografický býla a stale je Dalným východem.
I kdýz globalizace vzdalenosti zkratila, tak pro ruske politiký, odborníký, sponzorý
(casto pusobící v hlavním meste v Moskve) dale zustava republika Sacha vzdalený
východ.
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Shrnutí
Tato bakalarska prace se venuje tematu socialní prace a poskýtovaní socialních
sluzeb v republice Sacha (Jakutsko) pro deti a mladistve se zdravotním postizením. Na
zacatku zminuje historii republiký Sacha pro lepsí porozumení specifikum socialní
prace na její uzemí, potom nasleduje historie formovaní socialní prace. Nasledne se
zameruje na legislativní ukotvení socialní podporý detí se zdravotním postizením a
jejich rodin, poskýtovatele socialních sluzeb v republice.
Dalsí cast je zamerena na popis pece a mozností socialního zaclenení osob
zrakove postizených, od detství do dospelosti. Býl zjisten problem zamestnavaní osob
s vadou zraku. V prubehu setrení na místní univerzite býlo zjisteno, ze prace s cílovou
skupinou detí se zdravotním postizením není v kompetenci socialních pracovníku, ale
v kompetenci socialních pedagogu. Socialní prace s rodinou jako obor se nevýucuje na
místní univerzite, ale je zajem o jeho zalození. Pro kvalitnejsí rozvoj socialní prace v
republice Sacha (Jakutsko) je nutne pocetne posílit absolventý oboru socialní prace a
poskýtnout jim moznosti staze v zahranicí nebo výmený zkusenostmi s odborníký ze
zahranicí.

Summary
This bachelor thesis, deals with the topic of social work and provision of social
services in the Republic of Sacha (Yakutia) for children, and adolescents with
disabilities. In the beginning, this work of mine, refers to the historý of the Sacha
Republic, for a better understanding of the specifics of social work in its territorý,
followed bý the historý of the formation of social work. Then it focuses on the legislative
anchoring of social support for children with disabilities and their families, providers
of social services in the republic.
The next part focuses on the description of the care, and possibilities of social
integration of the visuallý impaired, from childhood to adulthood. There has been
identified a problem of emploýing visuallý impaired people. During the surveý at the
local universitý, it was found that working with a target group of children with
disabilities, is not in the competence of social workers, but in the competence of social
pedagogues. Social work with the familý, as a subject is not taught at the local universitý,
but there is an interest to establish lectures. For the better development of social work
in the Republic of Sacha (Yakutia), graduates of the social work sector need to be
strengthened, and provided with opportunities for internship abroad, or exchange to
gain experience, with foreign experts.

51

Seznam zdrojů
Detcentr-ykt [online]. Jakutsk: Ábilitacionnýj centr „Osobýj rebenok“ dlja dětěj s
autizmom [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://www.detcentr-ykt.com/
Detsad11 [online]. Jakutsk: Centr razvitija rebenka – dětskij sad № 11 „Podsněžnik“,
2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://detsad11.ýaguo.ru/
Dobrosakha [online]. Jakutsk: Blagotvoritěl'nýj fond podděržki dětěj s invalidnost'ju i
dětěj s ograničennými vozmožnostjami zdorov'ja Charýschal, c2018 [cit. 2018-12-15].
Dostupné z: http://dobrosakha.ru/
Federální zákon od 15.12.2001 č. 166–FZ (ve zn. 07.03.2018) „O statním duchodovem
zabezpecení v Ruske federaci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
Federální zákon od 17.07.1999 č. 178–FZ (ve zn. 07.03.2018) „O statní socialní
pomoci“. Dostupné z: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LÁW_23735/
Federální zákon od 24.11.1995 č. 181–FZ (ve zn. 29.07.2018) „O socialní ochrane
invalidu v Ruske federaci“. Dostupné z: https://fzrf.su/zakon/o-socialnoj-zashchiteinvalidov-181-fz/
Federální zákon od 28.12.2013 č. 442–FZ (ve zn. 07.03.2018) „O zakladech socialní
peci obcanu v Ruske federaci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
Federální zákon od 29.12.2012 č. 273–FZ (ve zn. 03.08.2018) „O vzdelavaní v Ruske
federaci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304167&fld
=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6110592835990107#0911347405509285
Federalní zakon, ref. 16
Holilife [online]. Jakutsk: Blagotvoritěl'nýj fond "Prazdnik žizni", c2002–2007 [cit.
2018-12-15]. Dostupné z: http://www.holilife.ru/blago/index.htm
Inděksacija pensij. Pfrf [online]. Moskva: Pensionnýj Fond Rossijskoj Feděracii,
с2008-2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/index_pens/
Informacionno-raz'jasnitěl'nýj matěrial po minimal'nomu razmeru oplatý truda v
Respublike Sacha (Jakutija) na 2018 god. Mintrud.sakha.gov [online]. Jakutsk:
Oficial'nyj informacionnyj portal respubliki Sacha (Jakutija), 2018, 27.3.2018 [cit.
2018-12-15]. Dostupné z: https://mintrud.sakha.gov.ru/mrot/mrot-v-

52

rsja/informatsionno-razjasnitelnyj-material-po-minimalnomu-razmeru-oplaty-trudav-respublike-saha-jakutija-na-2018-god
Inkljuzivnýj těatr-studija „Malen'kij princ“ pokoril Berlin. Dobrosakha:
blagotvoritěl'nyj projekt pod flagom miloserdija [online]. Jakutsk: Press-služba
Blagotvoritěl'nogo fonda „Charýschal“, 2017, 19.07.2017, aktualizováno 30.11.2015
[cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://dobrosakha.ru/old/index.php?r=news/view&id=3057
Istoriko-kul'turnoje značenije Oloncho. IVÁNOV, V. N. Oloncho – unikal’noje javlenije v
mirovoj epičeskoj kul'ture [online]. Jakutsk: Izdatěl'skij dom SVFU, 2014, s. 12-14 [cit.
2018-12-15]. ISBN 978-5-7513-2072-0. Dostupné z: http://iolonkho.svfu.ru/archive/system/files/texts/ivanov_v.n._-_olonho.pdf
IVANOV, V. N., ref. 8, s. 28
IVÁNOVÁ, Sanaaia. Veronika Čuprova: O domašnich tjur'mach roditělej dětěj s DCP.
Ysia [online]. Jakutsk: Jakutskoje-Sacha Informacionnoje Agentstvo, 01.12.2018,
aktualizováno 30.11.2015 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://ýsia.ru/veronikachuprova-o-domashnih-tyurmah-roditelej-detej-s-dtsp/
JEVGENIJÁ, Klimkovič. Vidý korrekcionných škol v Rossii. Shkolala.ru [online]. Lipeck,
c2015, 28.11.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://shkolala.ru/zakonodatelstvo-o-shkole/vidyi-korrektsionnyih-shkol/
KOLBÁSINÁ, Marina. „Prazdnik žizni“ Álený Átlasovoj. Iltumen [online]. Jakutsk:
Gosudarstvennoje Sobranije (Il Tumen) Respubliki Sacha (Jakutija), c2003-2018,
09.06.2016 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://iltumen.ru/content/%C2%ABprazdnik-zhizni%C2%BB-aleny-atlasovoi
Kratkaja istorija social'noj službý v Jakutii (dorevoljucionnýj period).
Mintrud.sakha.gov [online]. Jakutsk: Ministěrstvo truda i social'nogo razvitija
Respubliki Sacha (Jakutija), 02.04.2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/istorija-sotsialnoj-sluzhby-v-rossii/kratkaja-istorijasotsialnoj-sluzhby-v-jakutii
KUZ'MIN, Ju. V. O datirovkach Diring-Jurjacha… i mozazavra. In: Antropogenez:
evoljucija čeloveka [online]. Sankt-Petěrburg, c2010–2017 [cit. 2018-12-15].
Dostupné z: http://antropogenez.ru/interview/499/
Lučiki světa v carstve večnoj merzlotý. Portal „Novyj bizněs“: social'noje
predprinimatěl'stvo [online]. Moskva: Fond regional'ných social'ných program „Naše
Buduščeje“, 2017, 13.11.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://www.nbforum.ru/interesting/stories/luchiki-17.html

53

Malysh-shkola3 [online]. Jakutsk: Municipal'noje bjudžetnoje obščeobrazovatěl'noje
učrežděnije „Special'naja (korrekcionnaja) načal'naja škola – dětskij sad № 3“ g.
Něrjungri, 2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://malýsh-shkola3.ru/
Narízení Ministerstva prace a socialní ochraný Ruske federace c. 1024n od 17.12.2015
(ve zn. 05.07.2016), „O klasifikacích a kriteriích pouzívaných pri provadení lekarskeho
a socialního posouzení obcanu vladními federalními institucemi pro lekarske a
socialní posouzení“. Dostupné z: http://base.garant.ru/71309914/
O merach social'noj podděržki invalidov I, II i III gruppý, semej imejuščich v sostave
dětěj-invalidov. Mfcsakha [online]. Jakutsk: Mnogofunkcional'nyj centr
predostavlenija gosudarstvennych i municipal'nych uslug v Respublike Sacha
(Jakutija), [2017], 25.09.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.mfcsakha.ru/posts/2017/09/25/25076/o-merah-socialnoj-podderzhkiinvalidov-i-ii-i-iii-gruppy-semej-imeyushih-v-sostave-detej-invalidov
Obrazovana Jakutskaja ÁSSR: děn' Respubliki Sacha (Jakutija). Prlib: Preziděntskaja
bibliotěka imeni B.N. Jel'cina [online]. Sankt-Petěrburg, 2010 [cit. 2018-12-15].
Dostupné z: https://www.prlib.ru/historý/619198
Obščije sveděnija. Sakha.gov [online]. Jakutsk: Oficial'nyj informacionnyj portal
respubliki Sacha (Jakutija), 2010, 27. dubna 2015, aktualizováno 7.12.2018 [cit. 201812-15]. Dostupné z: https://www.sakha.gov.ru/o-respublike-saha--kutiya/obschiesvedeniya
PETROVÁ, Á. F. Praktika postrojenija sistěmý ranněj pomošči v Respublike Sacha
(Jakutija). Al'manach Instituta korrekcionnoj pedagogiki [online]. Jakutsk, 2018, (33)
[cit. 2018-12-15]. ISSN 2312-0304. Dostupné z:
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-33/the-practice-of-the-early-interventionsystem-in-the-republic-of-sakha-(yakutia)
PITUL'KO, V. V. Drevnejsije svidetel'stva rasselenija celoveka v Árktike. Rossijskije
poljarnye issledovanija: informacionno-analitičeskij sbornik [online]. Sankt–Peterburg:
Mobi Dik, 2016, 17–11 [cit. 2018-12-15]. ISSN 2218-5321. Dostupne z:
http://www.aari.ru/misc/publicat/sources/RPR-23.pdf
Položenije ministěrstva. Ob ispolnitěl'nom OGV RS (Ja). Mintrud.sakha.gov [online].
Jakutsk: Ministěrstvo truda i social'nogo razvitija Respubliki Sacha (Jakutija),
04.10.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://mintrud.sakha.gov.ru/PolozhenieMinisterstva
Prožitočnýj minimum v Jakutii. Setdoc [online]. Jakutsk: Setdoc, 2018, 23.11.2018 [cit.
2018-12-15]. Dostupné z: https://setdoc.ru/pm/pm-sakha-republic/
Rajonnýe koefficijentý, primenjaemýe dlja inděksacii social'ných posobij na těrritorii
Respubliki Sacha (Jakutija). R14.fss [online]. Jakutsk: Gosudarstvennoje učrežděnije-

54

regional'noje otdělenije Fonda social'nogo strachovanija Rossijskoj Feděracii po
Respublike Sacha (Jakutija), с2001–2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://r14.fss.ru/109292/119293.shtml
Razvitije gosudarstvenných organov social'nogo obespecenija v Jakutii (Sovetskij
period). Mintrud.sakha.gov [online]. Ministěrstvo truda i social'nogo razvitija
Respubliki Sacha (Jakutija), 9. dubna 2018, aktualizováno 11.04.2018. [сit. 5.12.2018].
Dostupne z: https://mintrud.sakha.gov.ru/istorija-sotsialnoj-sluzhbý-vrossii/razvitie-gosudarstvennýh-organov-sotsialnogo-obespechenija-v-jakutiisovetskij-period
Reabilitacionnye centry. Mintrud.sakha.gov [online]. Jakutsk: Ministěrstvo truda i
social'nogo razvitija Respubliki Sacha (Jakutija), 2015, 28.09.2015, aktualizováno
30.11.2015 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/reabilitatsionnye-tsentry
ROMENSKÁJÁ, I. V., O. V. PÁRÁMEJ a N. V. MÁKSIMOVÁ. Ochrana zrenija dětěj v
respublike Sacha (Jakutija). Rossijskaja pediatričeskaja oftal'mologija [online]. Jakutsk,
2014, 61-63 [cit. 2018-12-15]. ISSN 1993-1859. Dostupné z:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-zreniya-detey-v-respublike-saha-yakutiya
Rynok truda i zanjatost' naselenija: Oficial'naja statistika. Sakha.gks [online]. Jakutsk:
Těrritorial'nýj organ Feděral'noj službý gosudarstvennoj statistiki po respublike
Sacha (Jakutija): Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2018, 4.9.2018 [cit.
2018-12-15]. Dostupné z:
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/employment
/Severo-Vostočnýj naučno-innovacionnyj centr razvitija inkljuzivnogo obrazovanija.
S-vfu [online]. Jakutsk: Severo-Vostočnýj feděral'nýj universitět imeni M.K.Ámmosova,
2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvoi-struktura/instituty/s-vnisrio/
TAVOKIN, Je. P. Social'naja politika: učebnoje posobije [online]. Moskva: Naučnoizdatěl'skij centr INFRÁ–M, 2015 [cit. 2018-12-15]. ISBN 978-5-16-006151-1.
Dostupné z: http://znanium.com/bookread2.php?book=478835
TJÁPKINÁ, Je. Ju. Sistěma social'noj zaščitý naselenija v sovremennoj Rossii. Nauka –
rastudent: elektronnyj žurnal [online]. Ufa: Nauka–rastudent.ru, 2017, (2) [cit. 201812-15]. ISSN 2311-8814. Dostupné z: http://nauka-rastudent.ru/38/4060/
Uroven' žizni, ref. 15
Uroven' žizni: Oficial'naja statistika. Sakha.gks [online]. Jakutsk: Těrritorial'nýj organ
Feděral'noj službý gosudarstvennoj statistiki po respublike Sacha (Jakutija):
Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2018, 5.6.2018 [cit. 2018-12-15].
Dostupné z:

55

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/standards_of_
life/
Usnesení vládý Republiký Sakha (Jakutia) ze dne 26.07.2016 č. 259 „O stanovení výše
měsíčních příspěvků na býdlení a komunální službý pro určité kategorie občanů v
Republice Sacha (Jakutia) od 1. července 2013“. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/normativno-pravovye-akty-po-predostavleniju-mersotsialnoj-podderzhki-na-oplatu-zhilja-i-kommunalnyh-uslug/postanovleniepravitelstva-respubliki-saha-jakutija-ot-26072013-259
VINOKUROVA, U. A. Yakut values at the beginning in 21st century. The New Research
of Tuva [online]. 2017, (3) [cit. 2018-12-15]. DOI: 10.25178/nit.2017.3.6. ISSN 20798482. Dostupné z: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/728
Výplatý po uchodu za nětrudosposobnými graždanami, dět'mi-invalidami i invalidami
s dětstva 1 gruppý. Pfrf [online]. Moskva: Pensionnýj Fond Rossijskoj Feděracii,
с2008–2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.pfrf.ru/grazdanam/invalidam/viplati_po_uhody/
Zaključitěl'nýe zamečanija po pervonačal'nomu dokladu Rossijskoj Feděracii o chodě
výpolněnija Konvencii o pravach invalidov. Rosmintrud.ru: Děpartament po dělam
invalidov [online]. Moskva: Mintrud Rossii, 2018, 09.04.2018 [cit. 2018-12-16].
Dostupné z: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/272
Zakon c. 108/2006 Sb., o socialních sluzbach
Zákon Republiký Sacha (Jakutia) od 18.11.2009 754–3 č. 401–IV (ve zn. 14.10.2015)
„O dodatecných opatreních pro ucelý socialní podporý pro osobý se zdravotním
postizením v republice Sakha (Jakutia)“. Dostupné z: http://iltumen.ru/node/3951
Zakon Republiký Sacha (Jakutia) od 22.01.2015 1404–3 č. 363–V „O sociální péči
občanů v Republice Sacha (Jakutia)“

56

Seznam zdrojů – číselné řázení
1.

PITUL'KO, V. V. Drevnejsije svidetel'stva rasselenija celoveka v
Árktike. Rossijskije poljarnye issledovanija: informacionno-analitičeskij
sbornik [online]. Sankt–Peterburg: Mobi Dik, 2016, 17–11 [cit. 2018-12-15].
ISSN 2218-5321. Dostupne z:
http://www.aari.ru/misc/publicat/sources/RPR-23.pdf

2.

KUZ'MIN, Ju. V. O datirovkach Diring-Jurjacha… i mozazavra. In: Antropogenez:
evoljucija čeloveka [online]. Sankt-Petěrburg, c2010–2017 [cit. 2018-12-15].
Dostupné z: http://antropogenez.ru/interview/499/

3.

Obrazovana Jakutskaja ÁSSR: děn' Respubliki Sacha (Jakutija). Prlib:
Preziděntskaja bibliotěka imeni B.N. Jel'cina [online]. Sankt-Petěrburg, 2010
[cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://www.prlib.ru/historý/619198

4.

Obščije sveděnija. Sakha.gov [online]. Jakutsk: Oficial'nyj informacionnyj portal
respubliki Sacha (Jakutija), 2010, 27. dubna 2015, aktualizováno 7.12.2018 [cit.
2018-12-15]. Dostupné z: https://www.sakha.gov.ru/o-respublike-saha-kutiya-/obschiesvedeniya

5.

Informacionno-raz'jasnitěl'nýj matěrial po minimal'nomu razmeru oplaty
truda v Respublike Sacha (Jakutija) na 2018 god. Mintrud.sakha.gov [online].
Jakutsk: Oficial'nyj informacionnyj portal respubliki Sacha (Jakutija), 2018,
27.3.2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/mrot/mrot-v-rsja/informatsionnorazjasnitelnyj-material-po-minimalnomu-razmeru-oplaty-truda-v-respublikesaha-jakutija-na-2018-god

6.

Rynok truda i zanjatost' naselenija: Oficial'naja statistika. Sakha.gks [online].
Jakutsk: Těrritorial'nýj organ Feděral'noj službý gosudarstvennoj statistiki po
respublike Sacha (Jakutija): Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki,
2018, 4.9.2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/emplo
yment/

7.

Istoriko-kul'turnoje značenije Oloncho. IVÁNOV, V. N. Oloncho – unikal’noje
javlenije v mirovoj epičeskoj kul'ture [online]. Jakutsk: Izdatěl'skij dom SVFU,
2014, s. 12-14 [cit. 2018-12-15]. ISBN 978-5-7513-2072-0. Dostupné z:
http://iolonkho.s-vfu.ru/archive/system/files/texts/ivanov_v.n._-_olonho.pdf

8.

IVANOV, V. N., ref. 8, s. 28

9.

VINOKUROVA, U. A. Yakut values at the beginning in 21st century. The New
Research of Tuva [online]. 2017, (3) [cit. 2018-12-15]. DOI:

57

10.25178/nit.2017.3.6. ISSN 2079-8482. Dostupné z:
https://nit.tuva.asia/nit/article/view/728
10.

Kratkaja istorija social'noj službý v Jakutii (dorevoljucionnýj period).
Mintrud.sakha.gov [online]. Jakutsk: Ministěrstvo truda i social'nogo razvitija
Respubliki Sacha (Jakutija), 02.04.2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/istorija-sotsialnoj-sluzhby-v-rossii/kratkajaistorija-sotsialnoj-sluzhby-v-jakutii

11.

Razvitije gosudarstvenných organov social'nogo obespecenija v Jakutii
(Sovetskij period). Mintrud.sakha.gov [online]. Ministěrstvo truda i social'nogo
razvitija Respubliki Sacha (Jakutija), 9. dubna 2018, aktualizováno 11.04.2018.
[сit. 5.12.2018]. Dostupne z: https://mintrud.sakha.gov.ru/istorija-sotsialnojsluzhbý-v-rossii/razvitie-gosudarstvennýh-organov-sotsialnogoobespechenija-v-jakutii-sovetskij-period

12.

TJÁPKINÁ, Je. Ju. Sistěma social'noj zaščitý naselenija v sovremennoj Rossii.
Nauka – rastudent: elektronnyj žurnal [online]. Ufa: Nauka–rastudent.ru, 2017,
(2) [cit. 2018-12-15]. ISSN 2311-8814. Dostupné z: http://naukarastudent.ru/38/4060/

13.

Položenije ministěrstva. Ob ispolnitěl'nom OGV RS (Ja). Mintrud.sakha.gov
[online]. Jakutsk: Ministěrstvo truda i social'nogo razvitija Respubliki Sacha
(Jakutija), 04.10.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/Polozhenie-Ministerstva

14.

Uroven' žizni: Oficial'naja statistika. Sakha.gks [online]. Jakutsk: Těrritorial'nýj
organ Feděral'noj službý gosudarstvennoj statistiki po respublike Sacha
(Jakutija): Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2018, 5.6.2018 [cit.
2018-12-15]. Dostupné z:
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/standa
rds_of_life/

15.

Federální zákon od 15.12.2001 č. 166–FZ (ve zn. 07.03.2018) „O statním
duchodovem zabezpecení v Ruske federaci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/

16.

TAVOKIN, Je. P. Social'naja politika: učebnoje posobije [online]. Moskva:
Naučno-izdatěl'skij centr INFRÁ–M, 2015 [cit. 2018-12-15]. ISBN 978-5-16006151-1. Dostupné z: http://znanium.com/bookread2.php?book=478835

17.

Federální zákon od 24.11.1995 č. 181–FZ (ve zn. 29.07.2018) „O socialní
ochrane invalidu v Ruske federaci“. Dostupné z: https://fzrf.su/zakon/osocialnoj-zashchite-invalidov-181-fz/

58

18.

Narízení Ministerstva prace a socialní ochraný Ruske federace c. 1024n od
17.12.2015 (ve zn. 05.07.2016), „O klasifikacích a kriteriích pouzívaných pri
provadení lekarskeho a socialního posouzení obcanu vladními federalními
institucemi pro lekarske a socialní posouzení“. Dostupné z:
http://base.garant.ru/71309914/

19.

Uroven' žizni, ref. 15

20.

Federalní zakon, ref. 16

21.

Inděksacija pensij. Pfrf [online]. Moskva: Pensionnýj Fond Rossijskoj Feděracii,
с2008-2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/index_pens/

22.

Federální zákon od 17.07.1999 č. 178–FZ (ve zn. 07.03.2018) „O statní socialní
pomoci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/

23.

Zákon Republiký Sacha (Jakutia) od 18.11.2009 754–3 č. 401–IV (ve zn.
14.10.2015) „O dodatecných opatreních pro ucelý socialní podporý pro osobý
se zdravotním postizením v republice Sakha (Jakutia)“. Dostupné z:
http://iltumen.ru/node/3951

24.

O merach social'noj podděržki invalidov I, II i III gruppý, semej imejuščich v
sostave dětěj-invalidov. Mfcsakha [online]. Jakutsk: Mnogofunkcional'nyj centr
predostavlenija gosudarstvennych i municipal'nych uslug v Respublike Sacha
(Jakutija), [2017], 25.09.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.mfcsakha.ru/posts/2017/09/25/25076/o-merah-socialnojpodderzhki-invalidov-i-ii-i-iii-gruppy-semej-imeyushih-v-sostave-detejinvalidov

25.

Výplatý po uchodu za nětrudosposobnými graždanami, dět'mi-invalidami i
invalidami s dětstva 1 gruppý. Pfrf [online]. Moskva: Pensionnyj Fond
Rossijskoj Feděracii, с2008–2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.pfrf.ru/grazdanam/invalidam/viplati_po_uhody/

26.

Usnesení vládý Republiký Sakha (Jakutia) ze dne 26.07.2016 č. 259 „O
stanovení výše měsíčních příspěvků na býdlení a komunální službý pro určité
kategorie občanů v Republice Sacha (Jakutia) od 1. července 2013“. Dostupné
z: https://mintrud.sakha.gov.ru/normativno-pravovye-akty-popredostavleniju-mer-sotsialnoj-podderzhki-na-oplatu-zhilja-i-kommunalnyhuslug/postanovlenie-pravitelstva-respubliki-saha-jakutija-ot-26072013-259

27.

Prožitočnýj minimum v Jakutii. Setdoc [online]. Jakutsk: Setdoc, 2018,
23.11.2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://setdoc.ru/pm/pm-sakharepublic/

59

28.

Rajonnýe koefficijentý, primenjaemýe dlja inděksacii social'ných posobij na
těrritorii Respubliki Sacha (Jakutija). R14.fss [online]. Jakutsk:
Gosudarstvennoje učrežděnije-regional'noje otdělenije Fonda social'nogo
strachovanija Rossijskoj Feděracii po Respublike Sacha (Jakutija), с2001–2018
[cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://r14.fss.ru/109292/119293.shtml

29.

Reabilitacionnye centry. Mintrud.sakha.gov [online]. Jakutsk: Ministěrstvo
truda i social'nogo razvitija Respubliki Sacha (Jakutija), 2015, 28.09.2015,
aktualizováno 30.11.2015 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
https://mintrud.sakha.gov.ru/reabilitatsionnye-tsentry

30.

Federální zákon od 28.12.2013 č. 442–FZ (ve zn. 07.03.2018) „O zakladech
socialní peci obcanu v Ruske federaci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/

31.

Zakon c. 108/2006 Sb., o socialních sluzbach

32.

Zakon Republiký Sacha (Jakutia) od 22.01.2015 1404–3 č. 363–V „O sociální
péči občanů v Republice Sacha (Jakutia)“

33.

Inkljuzivnýj těatr-studija „Malen'kij princ“ pokoril Berlin. Dobrosakha:
blagotvoritěl'nyj projekt pod flagom miloserdija [online]. Jakutsk: Press-služba
Blagotvoritěl'nogo fonda „Charýschal“, 2017, 19.07.2017, aktualizováno
30.11.2015 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://dobrosakha.ru/old/index.php?r=news/view&id=3057

34.

Detcentr-ykt [online]. Jakutsk: Ábilitacionnýj centr „Osobýj rebenok“ dlja dětěj
s autizmom [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://www.detcentr-ykt.com/

35.

Dobrosakha [online]. Jakutsk: Blagotvoritěl'nýj fond podděržki dětěj s
invalidnost'ju i dětěj s ograničennými vozmožnostjami zdorov'ja Charýschal,
c2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://dobrosakha.ru/

36.

IVÁNOVÁ, Sanaaia. Veronika Čuprova: O domašnich tjur'mach roditělej dětěj s
DCP. Ysia [online]. Jakutsk: Jakutskoje-Sacha Informacionnoje Agentstvo,
01.12.2018, aktualizováno 30.11.2015 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://ysia.ru/veronika-chuprova-o-domashnih-tyurmah-roditelej-detej-sdtsp/

37.

Lučiki světa v carstve večnoj merzlotý. Portal „Novyj bizněs“: social'noje
predprinimatěl'stvo [online]. Moskva: Fond regional'nych social'nych program
„Naše Buduščeje“, 2017, 13.11.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://www.nb-forum.ru/interesting/stories/luchiki-17.html

38.

Holilife [online]. Jakutsk: Blagotvoritěl'nýj fond "Prazdnik žizni", c2002–2007
[cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://www.holilife.ru/blago/index.htm

60

39.

KOLBÁSINÁ, Marina. „Prazdnik žizni“ Álený Átlasovoj. Iltumen [online].
Jakutsk: Gosudarstvennoje Sobranije (Il Tumen) Respubliki Sacha (Jakutija),
c2003-2018, 09.06.2016 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://iltumen.ru/content/%C2%ABprazdnik-zhizni%C2%BB-aleny-atlasovoi

40.

PETROVÁ, Á. F. Praktika postrojenija sistěmý ranněj pomošči v Respublike
Sacha (Jakutija). Al'manach Instituta korrekcionnoj pedagogiki [online]. Jakutsk,
2018, (33) [cit. 2018-12-15]. ISSN 2312-0304. Dostupné z:
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-33/the-practice-of-the-earlyintervention-system-in-the-republic-of-sakha-(yakutia)

41.

ROMENSKÁJÁ, I. V., O. V. PÁRÁMEJ a N. V. MÁKSIMOVÁ. Ochrana zrenija dětěj v
respublike Sacha (Jakutija). Rossijskaja pediatričeskaja oftal'mologija [online].
Jakutsk, 2014, 61-63 [cit. 2018-12-15]. ISSN 1993-1859. Dostupné z:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-zreniya-detey-v-respublike-sahayakutiya

42.

Detsad11 [online]. Jakutsk: Centr razvitija rebenka – dětskij sad № 11
„Podsněžnik“, 2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: http://detsad11.yaguo.ru/

43.

Malysh-shkola3 [online]. Jakutsk: Municipal'noje bjudžetnoje
obščeobrazovatěl'noje učrežděnije „Special'naja (korrekcionnaja) načal'naja
škola – dětskij sad № 3“ g. Něrjungri, 2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://malysh-shkola3.ru/

44.

Federální zákon od 29.12.2012 č. 273–FZ (ve zn. 03.08.2018) „O vzdelavaní v
Ruske federaci“. Dostupné z:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=30416
7&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6110592835990107#0911347405509
285

45.

JEVGENIJÁ, Klimkovič. Vidý korrekcionných škol v Rossii. Shkolala.ru [online].
Lipeck, c2015, 28.11.2017 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z:
http://shkolala.ru/zakonodatelstvo-o-shkole/vidyi-korrektsionnyih-shkol/

46.

Severo-Vostočnýj naučno-innovacionnyj centr razvitija inkljuzivnogo
obrazovanija. S-vfu [online]. Jakutsk: Severo-Vostočnýj feděral'nýj universitět
imeni M.K.Ammosova, 2018 [cit. 2018-12-15]. Dostupné z: https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/s-vnisrio/

47.

Zaključitěl'nýe zamečanija po pervonačal'nomu dokladu Rossijskoj Feděracii o
chodě výpolněnija Konvencii o pravach invalidov. Rosmintrud.ru: Děpartament
po dělam invalidov [online]. Moskva: Mintrud Rossii, 2018, 09.04.2018 [cit.
2018-12-16]. Dostupné z:
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/272

61

