
Petice 
za změnu přístupu vedení ÚSP Kociánka ke skutečným potřebám klientů, 

za zlepšení kvality života v ústavu a respektování našich práv

Datum: 3. 2. 2010

Adresát petice:  Mgr. Jiří Podlucký, ředitel ÚSP pro tělesně postiženou mládež v Brně – Králově Poli

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, my, níže podepsaní  klienti ÚSP Kociánka vyjadřujeme  své 

znepokojení nad způsobem řízení ústavu a celkovým přístupem k nám, klientům:

1. Systém řízení ústavu neumožňuje klientům reálným způsobem ovlivňovat životní podmínky v ústavu. Oprávněný 

protest proti  zažitým postupům není brán vážně a nikoho zodpovědného  doopravdy nezajímá. Klienti,  co najdou 

odvahu k nesouhlasu, jsou znevažováni a nepřímo trestáni. Celý systém je nastaven tak, aby byl co nejvýhodnější 

pro personál a ve skutečnosti ignoruje individuální potřeby jednotlivce, ačkoliv se navenek  snaží prezentovat 

zcela opačně.

2. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby pracovníci, kteří se snaží změnit tento zaběhnutý postkomunistický systém svým 

individuálním a aktivním přístupem, byli  od nadřízených šikanováni a často jsou  donuceni k odchodu. V mnoha 

případech se jedná o lidi s vysokou kvalifikací a aktuálním přehledem v oboru. Posledním příkladem je odchod 

vychovatelky  Mgr.  Andreji  Pliskové,  která  se  odmítla  podvolit  a  dál  pracovala  v  zájmu nás  klientů.  I  přesto,  že 

"oficiálním" důvodem jejího propuštění byla nadbytečnost, citelně postrádáme takto kvalifikovaného a přitom lidského 

pracovníka. 

3. Žádáme představitele vedení ústavu o změnu svého rozhodnutí ukončit pracovní poměr s Mgr. Andreou Pliskovou, 

která byla jednou z mála opravdu přínosných zaměstnanců ústavu.

4. Vnímáme jako hrubé omezení osobní svobody, rozhoduje-li vedení o zcela bezdůvodném a nejspíše protizákonném 

zákazu  vstupu  našich  návštěv  do  areálu  ústavu. Situace  je  o  to  horší,  že  mnozí  z  nás  jsou  samostatně 

nepohybliví, čímž  nemůžou  navštěvovat  své  přátelé  mimo  ústav.  Je  tak  znemožněno  svobodné  udržování 

mezilidských vztahů. 

5. Žádáme tímto představitele vedení ústavu, aby opustilo zastaralé praktiky vedení sociálních zařízení založené na 

práci ve skupinách, což je zcela jistě pro personál jednodušší, avšak neumožňuje individuální rozvoj klientů. Dále 

žádáme vedení ústavu, ať konkrétními změnami v systému zlepší možnosti klientů účinně ovlivnit kvalitu života v 

ústavu (např. debaty, samospráva) beze strachu z případných postihů. 

6. Žádáme představitele vedení ústavu, aby se začalo konečně zajímat o skutečné potřeby a názory svých klientů, 

podporovalo  aktivní, kvalifikovaný a  nadšený personál,  který  jediný může být  přínosem pro náš lepší  život  na 

Kociánce. 

Podepsané petiční archy doručujte:  Hana Teichmannová, pav. C, patro 1., 3. oddělení  (Kociánka 2, Brno)

Petiční výbor: Hana Teichmannová, pav. C, patro 1., 3. oddělení  (Kociánka 2, Brno)

Strana 1



Prohlašuji, že jsem se seznámil s textem Petice za změnu přístupu vedení ÚSP Kociánka ke skutečným potřebám 

klientů, za zlepšení kvality života v ústavu a respektování našich práv (viz. strana 1), obsahu petice rozumím a s 

jejím obsahem souhlasím. 

jméno     příjmení      bydliště umístění v rámci
 ÚSP Kociánka        

podpis
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