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Úvodem
Vážení þtenáĜi, milí studenti,
studijní text, který jste právČ otevĜeli, vznikl v rámci dvouletého projektu „Akþní
pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265),
který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské
republiky. CílĤ, kterých se Ĝešitelský tým snažil v letech 2006 – 2008 dosáhnout,
bylo mnoho a smČĜovaly k intenzivnímu propojení akademického svČta se svČtem
praxe, jinými slovy k rozvoji kompetencí studentĤ zejména z hlediska získání
aktuálních vČdomostí a dovedností potĜebných pro jejich budoucí povolání.
Tento kvalitativní rozvoj studia byl podpoĜen nejen nárĤstem prĤbČžných i souvislých
praxí studentĤ (zejména studijního oboru Pedagogika – sociální práce), ale pĜedevším
vytvoĜením nabídky workshopĤ pro všechny studenty Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Jednotlivé workshopy, tematicky uspoĜádané do šesti modulĤ,
reflektovaly aktuální témata, která by z teoretického i praktického hlediska mČl znát
nejen sociální pracovník, ale každý, kdo má ambice vČnovat se pomáhající profesi.
Akþní pole sociální práce je velmi široké a pestré. Zahrnuje oblast legislativy,
tvorbu státních i komunitních koncepcí, teorii a praxi metod individuální i skupinové
práce s klienty þi uživateli sociálních služeb. Tato šíĜe a pestrost se odrazila nejen
obecnČ v cílech, obsahu a výstupech projektu, ale také konkrétnČ v jednom z modulĤ,
který nesl název „Sociální práce v praxi“. Poznatky a zkušenosti, které byly náplní
tohoto modulu, shrnuje pĜedkládaný studijní text, pĜiþemž téma každého z pČti
workshopĤ je obsahem jedné jeho þásti. Cílem celého studijního textu je pĜedevším to,
abyste se seznámili s vybranými aspekty sociální práce v její rozmanitosti.
První þást textu, nazvaná „Transformace sociálních služeb a její úskalí v kontextu
dnešního spoleþenského klimatu“, Vám pĜedstaví základní trendy v procesu
transformace sociálních služeb, který byl u nás zahájen pĜed nČkolika lety a jehož
snahou je koncepþnČ uchopit a prakticky realizovat kroky nutné k vytvoĜení
moderního systému sociálních služeb.
Následující þást, „Plánování sociální služby“, je zamČĜena na jeden z dĤležitých
prvkĤ transformaþních snah, který je zároveĖ zakotven ve Standardech kvality
sociálních služeb, a to na individuální plánování, jehož smyslem je nabízet uživateli
službu „šitou na míru“.
TĜetí þást nese název „Komunikace a klient“ a vČnuje se problematice
komunikace, která by mČla být jednou z klíþových dovedností každého, kdo vykonává
pomáhající profesi. Tato þást Vám nabídne nejen obecný úvod do teorie komunikace,
ale pojedná také jedno významné téma – rozhovor s klientem, jeho pĜípravu, fáze,
techniky a vyhodnocení.
Poslední dvČ þásti, „Sociální práce se seniory“ a „Úskalí pomáhajících profesí
z pohledu poradce rané péþe“, pĜedstavují práci se dvČma (vzájemnČ dosti odlišnými)
cílovými skupinami uživatelĤ sociálních služeb. Na tČchto konkrétních pĜíkladech je
dobĜe patrná právČ ona pestrost a široká zamČĜenost sociální práce, o níž jsme se
zmínili výše, zároveĖ však i univerzální platnost nČkterých podstatných principĤ,
na nichž bez ohledu na své specifické zamČĜení musí stavČt každá sociální služba.
ZávČrem nám dovolte popĜát Vám, abyste díky tomuto textu lépe poznali nČkteré
dĤležité dimenze sociální práce, aby Vás co nejvíce obohatil o nové a zajímavé
informace a zároveĖ Vás podnítil i k pĜemýšlení a dalšímu studiu.
Jana VašĢatková a Pavla Vyhnálková
(editorky)
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Transformace sociálních služeb a její úskalí
v kontextu dnešního spoleþenského klimatu
Eva Pogodová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete umČt:
• charakterizovat stávající situaci v oblasti sociálních služeb vþetnČ definování
zásadních problémĤ a nedostatkĤ, které brzdí proces transformace stávajících
služeb ve služby, které by odpovídaly modernímu pojetí sociální služby,
• definovat pojmy jako je deinstitucionalizace, paternalismus v oblasti sociální,
rozdíl mezi kolektivizmem a týmovou spoluprací,
• rozlišit nástroje kvalitní sociální služby – standardy kvality sociálních služeb.
PrĤvodce studiem
Text, který je vám pĜedkládán, vysvČtluje a zdĤvodĖuje nezbytnost transformace služeb
sociální péþe (tedy služeb rezidenþních) na jiné typy sociálních služeb v ýR,
a to zvláštČ v návaznosti na kvalitu poskytovaných služeb. Trendem souþasné doby je
snaha, aby uživatel služby byl stĜedem zájmu tČch, kdo sociální službu poskytují;
aby byla dodržována lidská práva a aby služby jednoznaþnČ vycházely z individuálních
potĜeb jedince, kterému je poskytována pomoc a podpora pĜi maximálnČ možném
setrvání v pĜirozené komunitČ. Tím dochází k pĜedcházení sociálního vylouþení
a v nČkterých pĜípadech mĤže dojít i k návratu uživatele služby do bČžného prostĜedí.
Historie transformace sociálních služeb ve svČtČ a v ýR
Již od 70. let minulého století jsou odbornou praxí zemí západní Evropy
podporovány klíþové zmČny v institucionální péþi, které reagují na objektivní potĜeby
souþasné spoleþnosti a zohledĖují proces sociálního zaþleĖování jako základní
myšlenky moderní sociální politiky.
V mnoha evropských zemích proces zmČn v institucionální péþi na rĤzné úrovni
již probČhl a v ýeské republice se transformace pobytových sociálních služeb stala
v posledním desetiletí jedním z hlavních diskutovaných témat v sociální oblasti.
Prvním zásadním krokem na úrovni státní správy byl v roce 2002 vznik StandardĤ
kvality jako výstupu spoleþného projektu ýeské republiky a Velké Británie.
K odlišným metodám poskytování pobytových služeb pĜistupovaly zejména
nestátní neziskové organizace formou poskytování služby chránČného bydlení, osobní
asistence. Prvním zaĜízením mimo nestátní neziskový sektor, které pĜistoupilo
k deinstitucionalizaci, byl ústav sociální péþe v Horní PoustevnČ.
Úkol (K1)
Zamyslete se nad tím, jaké skuteþnosti v oblasti pobytových sociálních služeb u nás
byly (nebo stále jsou) nejzávažnČjším problémem a tedy i výzvou pro transformaci.
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ZmČny
v institucionální péþi

Zákon
o sociálních
službách

Humanizace

Právní ukotvení transformace sociálních služeb v ýR
Od 1. ledna 2007, na základČ úþinnosti zákona o sociálních službách
þ. 108/2006 Sb., mĤžeme hovoĜit o legislativou ukotvené cestČ poskytovaní sociálních
služeb smČrem k individuálním potĜebám uživatele.
Zákon o sociálních službách nejen že pĜesnČ upravuje poskytování sociálních
služeb, vþetnČ odborné zpĤsobilosti pracovníkĤ a nového zpĤsobu financování v rámci
pĜíspČvku na péþi, ale také stanoví zpĤsob poskytování kvalitních sociálních služeb
podle standardĤ kvality upravených provádČcí vyhláškou.
Zásadním dopadem nového zákona je pro pobytová zaĜízení sociálních služeb
zmČna financování v rámci úhrady pĜíspČvkem na péþi od jejich uživatelĤ. Výše
tohoto pĜíspČvku je pĜidČlována na základČ individuálních potĜeb každého þlovČka.
Úhrada služeb od lidí, kteĜí žijí v zaĜízení sociálních služeb, ale péþi jim
poskytovanou v takové míĜe nepotĜebují, neodpovídá rozsahu jim poskytovaných
služeb. Vzhledem k faktu, že jak v ústavech sociální péþe, tak v domovech pro seniory
žije vysoké procento lidí, kteĜí primárnČ nepatĜí do tohoto typu služeb, ale z rĤzných
dĤvodĤ, aĢ je to Ĝešení bytové situace rodiny nebo historický vývoj života daného
þlovČka, danou službu užívají, bude nutné postupnČ smČĜovat k takovým službám,
které odpovídají jejich skuteþným lidským potĜebám a poskytnutým finanþním
prostĜedkĤm.
V rámci dopadĤ zákona o sociálních službách je klíþová také povinnost zaĜízení
pĜesnČ si definovat cílovou skupinu lidí, kterým jsou svoji službu schopni poskytnout.
Z tohoto dĤvodu by do zaĜízení sociálních služeb nemČli novČ nastupovat lidé, kteĜí
do nich nepatĜí, napĜíklad z dĤvodu kontraindikace nebo zdravotního stavu,
který vyluþuje poskytování sociální služby.
Povinnosti dodržovat Standardy kvality sociálních služeb, které jsou pĜílohou
provádČcí vyhlášky þ. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách, a zpracovávat
individuální plány pro uživatele, budou automaticky smČĜovat k osobnímu pĜístupu
ke každému uživateli, povedou k jeho rozvoji a zjišĢování a vyhodnocování jeho pĜání
a potĜeb.
Pojem transformace je v kontextu sociálních služeb v ýeské republice vnímán
jako cesta zmČn od velkokapacitních pobytových zaĜízení, jako jsou ústavy sociální
péþe a domovy dĤchodcĤ, vedoucí k malým zaĜízením v pĜirozené zástavbČ. Stávající
velké ústavy a domovy dĤchodcĤ jsou þasto historicky nevhodnČ umístČny nejen
mimo bČžnou zástavbu v obci, ale nČkdy také v nevhodných budovách, jakými jsou
napĜíklad staré zámky, které nemohou odpovídat potĜebám lidí, kteĜí v nich žijí.
JistČ nemĤžeme Ĝíci, že plnČ organizovaný život v až osmnáctilĤžkovém pokoji,
daleko od možnosti kontaktu s jinými lidmi, než jsou obyvatelé a pracovníci zaĜízení,
bez možnosti naplnČní svých pĜání a pĜirozených potĜeb odpovídá bČžnému zpĤsobu
života každého z nás.
Sociální služby by mČly vést k tomu, aby þlovČk, který aĢ z dĤvodu vČku,
postižení nebo jiného znevýhodnČní nemĤže žít bez pomoci jiných lidí a své potĜeby
sám obstarat a v plné míĜe naplnit, mohl žít životem odpovídajícím bČžnému zpĤsobu
života.
Pro pracovníky v tČchto zaĜízeních je velmi obtížné poskytovat individualizované
služby a zapojovat jejich uživatele do aktivit pĜirozených v každé komunitČ.
Klíþovými
pojmy
transformace
jsou
humanizace,
individualizace
a deinstitucionalizace. Cílem transformace pobytových sociálních služeb je na prvním
místČ život þlovČka v pĜirozeném prostĜedí i pĜes to, že ke svému životu do urþité míry
potĜebuje pomoc a podporu zajišĢovanou sociálními službami. K tomu je nutné
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vytvoĜit odpovídající síĢ služeb v celé škále a minimalizovat dosud preferovaný
zpĤsob poskytování sociální služby formou ústavní péþe.
Odpovídající nástroj k tomuto dává zákon o sociálních službách v povinnosti krajĤ
a možnosti obcí zpracovávat stĜednČdobé plány rozvoje pro dané oblasti.
Pojem humanizace popisuje poskytování sociálních služeb podle individuálních
potĜeb uživatele v dĤstojném a pĜirozeném prostĜedí odbornými a vzdČlanými
pracovníky, kteĜí pĜi výkonu své práce budou smČĜovat spíše k podpoĜe než k péþi.
Podpora je v tomto pĜípadČ vnímána jako smČĜování k rozvoji kompetencí uživatele,
péþe je cestou spíše smČĜující k závislosti.
Vhodnou metodou poskytování sociálních služeb je vytváĜení center jednoho
poskytovatele, poskytujícího celou škálu terénních, ambulantních a pobytových
služeb. Tyto pobytové služby by mČly být zajišĢovány v malých domech nebo bytech
v bČžné zástavbČ, ve kterých skupiny lidí, kteĜí v nich žijí, budou dosahovat
maximálnČ velikosti rodiny.
PĜedpokladem transformace sociálních služeb je:
• zmapování situace,
• zmapování nabídky jednotlivých poskytovatelĤ zdravotnických, sociálních,
školských a dalších služeb (obchody s rozvozem zboží),
• dostateþná finanþní a metodická podpora rozvoje takových služeb,
které transformaci umožní.
Obecné trendy politiky sociálních služeb
• Rozvoj moderních konceptĤ sociální a zdravotní péþe na národní, regionální
a místní úrovni.
• Zahrnutí nových klíþových prvkĤ do systému péþe. V praxi se jedná zejména
o komplexní posuzování potĜeb vyškolenými specializovanými odborníky,
ale i zjišĢování potĜeb a možností peþujících.
• Kombinace služeb hrazených z veĜejných zdrojĤ a poskytovaných na tržním
principu.
• Koordinace jednotlivých sektorĤ sociální politiky vycházející z posouzení
potĜeb v dané lokalitČ.
• Zacílení sociální politiky na aktuální sociální problémy nebo cílové skupiny.
Odklon od aplikace obecných opatĜení a vytváĜení cílených projektĤ.
UplatĖování moderních principĤ sociální práce – Koncepce podpory
transformace
Zájmem Ministerstva práce a sociálních vČcí bylo usnadnit tento proces zmČn
v pobytových sociálních službách a dne 21. února 2007 byl vládou ýeské republiky
v rámci nelegislativních úkolĤ vlády pĜijat dlouho oþekávaný materiál – „Koncepce
podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb,
poskytovaných v pĜirozené komunitČ uživatele a podporující sociální zaþlenČní
uživatele do spoleþnosti“ (dále jen Koncepce podpory).
Materiál reaguje na vývoj v oblasti sociálních služeb a je jedním z nástrojĤ
implementace zákona o sociálních službách. Hlavním cílem pĜedloženého návrhu
Koncepce podpory transformace je usnadnit cestu poskytovatelĤm i zĜizovatelĤm
pobytových služeb v pĜirozeném procesu humanizace sociálních služeb. Podporuje
poskytovatele a zĜizovatele sociálních služeb v zajištČní dostupné péþe a podpory
osobám v nepĜíznivé sociální situaci takovou formou, která v co nejvyšší míĜe
odpovídá životu jejich vrstevníkĤ v pĜirozeném prostĜedí bČžné spoleþnosti a vytváĜí
podmínky pro posílení efektivní sítČ sociálních služeb.
9

Koncepce
podpory
transformace

Hlavní okruhy Koncepce podpory transformace jsou následující:
• podpora procesu zkvalitĖování životních podmínek obyvatel stávajících
pobytových zaĜízení sociální péþe;
• podpor poskytovatelĤ sociálních služeb, jejich zamČstnancĤ a dalších subjektĤ
pĜi zmČnách v institucionální péþi, a to zejména v poskytování sociálních
služeb v souladu s individuálními potĜebami uživatelĤ;
• podpora naplĖování lidských práv uživatelĤ pobytových sociálních služeb
a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími
v pĜirozeném prostĜedí;
• vytvoĜení systému spolupráce mezi všemi aktéry procesu transformace
institucionální péþe;
• zvýšení informovanosti o procesu zmČn v institucionální péþe pro osoby
se zdravotním postižením a seniory.
Cíle a opatĜení Koncepce podpory transformace se na prvním místČ zamČĜují
na osvČtu veĜejnosti a samotných uživatelĤ, protože pouze dobrá znalost problematiky
mĤže vést k úspČšnému Ĝešení zmČn.
Hlavními pĜedpoklady je aktivní spolupráce úþastníkĤ celého procesu, jakými jsou
nejen uživatelé a poskytovatelé služeb, ale také obce, kraje nebo napĜíklad ošetĜující
lékaĜi nebo opatrovníci obyvatel zaĜízení a dostateþné množství odbornČ erudovaného
personálu.
Proto je druhým cílem materiálu vytvoĜit systém vertikální a horizontální
spolupráce mezi všemi dotþenými subjekty. Souþástí plnČní tohoto cíle by mČlo být
vytvoĜení odborných metodik zamČĜených na dílþí kroky i související aktivity,
zmapování národních i zahraniþních pĜíkladĤ dobré praxe a vytvoĜení expertní
platformy k usnadnČní podpory procesu transformace.
SamozĜejmostí je vytvoĜení úzké vazby k procesu komunitního plánování
sociálních služeb, bez kterého by bylo jen velice obtížné vytvoĜit síĢ služeb
odpovídající místním potĜebám. Tyto aktivity musí být v dostateþné míĜe metodicky
a finanþnČ podporovány ze strany státu a institucí veĜejné správy.
TĜetí cíl Koncepce podpory transformace si stanoví za úkol zohlednit podporu
poskytovatelĤ sociálních služeb, jejich zamČstnancĤ a dalších subjektĤ
pĜi transformaci institucionální péþe zejména smČrem k poskytování sociálních služeb
v souladu s individuálními potĜebami uživatelĤ služeb prostĜednictvím dotaþních
programĤ.
Dalším cílem Koncepce podpory transformace je podpora procesu zkvalitĖování
životních podmínek uživatelĤ stávajících ústavních zaĜízení sociální péþe. Klíþovým
nástrojem by zde mČly být standardy kvality, vhodné individuální posouzení situace
uživatele a zajištČní dostupných odborníkĤ schopných provádČt odbornou diagnostiku.
Poslední cíl Koncepce podpory transformace hovoĜí o podpoĜe naplĖování
lidských práv uživatelĤ pobytových sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný
život srovnatelný s vrstevníky žijícími v pĜirozeném prostĜedí. OpatĜení, která by mČla
k plnČní tohoto cíle napomáhat, se vČnují mimo jiného také problematice diagnostiky,
opatrovnictví a doprovázení uživatele pĜi procesu opouštČní služby.
Proces transformace není krátkodobou záležitostí, jde spíše o otázku nejménČ
jednoho desetiletí. Cestu vývoje smČrem k službám odpovídajícím evropskému
standartu usnadní zájem, odbornost a usilovná práce lidí zúþastnČných v tomto
procesu.
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PrĤvodce studiem
V následující þásti textu si pĜiblížíme dvČ oblasti, v nichž transformace probíhá –
sociální služby pro seniory a sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.
Uvedeme nČkteré konkrétní aspekty – výchozí stav, pĜedpoklady transformace i její
cíle. PodrobnČjší popis procesu zmČn v tČchto dvou oblastech vám mĤže pomoci
porozumČt obecnČjším principĤm a postupĤm transformace celé sféry sociálních
služeb.
Sociální služby pro seniory
Stav sociálních služeb pro seniory vykazoval a vykazuje Ĝadu nedostatkĤ:
• Služby pro seniory nejsou poskytovány systematicky a efektivnČ,
jsou roztĜíštČné mezi resort zdravotnictví a sociální péþe i v jejich rámci
mezi rĤzné poskytovatele.
• Není zajištČna návaznost jednotlivých typĤ služeb.
• ýasto jsou jednoduché vČci zajišĢovány pĜíliš složitým zpĤsobem.
• Nákladné formy péþe jsou upĜednostnČny pĜed formami jednoduchými
a ekonomickými (institucionalizace pĜed péþí v domácnosti nebo podporou
peþujících rodin, Ĝešení problému místo jeho prevence).
• Samotní poskytovatelé a zĜizovatelé se snaží o zajištČní tzv. obložnosti,
do zaĜízení jsou pĜijímáni sobČstaþní senioĜi a podobnČ.
• Dalším významným problémem je segregace jednotlivých cílových skupin
a odtržení zaĜízení od bČžného života.

Souþasné
nedostatky

Moderní principy sociální práce se seniory
• Sociální aktivace (osoby ve vČku 55–75 let):
• podpora pĜi formulaci vlastních zájmĤ,
• zapojení do aktivit v komunitČ,
• sdružování a organizace skupin s obdobnými zájmy a potĜebami,
• nové formy participace na trhu práce.
• Sociální prevence – smyslem je pĜedjímání potenciální problémĤ, které mohou
nastat ve þtvrté fázi života (tj. ve vČku nad 75 let), jako je sociální vylouþení,
ztráta možnosti rozhodovat o vlastním životČ nebo ztráta schopnosti vést
nezávislý život.
• Individualizovaná pomoc a podpora – jedná se pĜedevším o osoby s rĤzným
stupnČm závislosti na pomoci druhých. Smyslem je uplatnČní takového
pĜístupu, který pomáhá udržet nebo obnovit rovnováhu mezi jedincem
a jeho okolím.
ZmČny v pojetí koncepce sociálních služeb pro seniory
ZmČny v pojetí organizace služeb:
• zmČna legislativních podmínek, usnadĖující poskytování služeb na úrovni
komunity – viz Zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
• zmČna celospoleþenského klimatu, kdy je péþe o seniory a jiné znevýhodnČné
skupiny považována za prioritní,
• posílení plurality poskytovatelĤ (vþetnČ vícezdrojového financování),
• pĜimČĜené alokace finanþních zdrojĤ do této oblasti,
• vytváĜení koordinovaného systému služeb a jejich provázanost, tj. služby svým
obsahem navazují a doplĖují se,
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Organizace
služeb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsah

variabilnost – odpovídající kombinace služeb nabízí rĤzné alternativy
pro Ĝešení konkrétní nepĜíznivé sociální situace,
podpora individuální zodpovČdnosti,
dostupnost informaþní, místní, þasová,
finanþní,
architektonická
a psychologická,
zachování pĜirozené strukturovanosti života seniorĤ,
efektivita, tj. optimální kombinace ceny, kvality a potĜebnosti služby,
kontrolovatelnost úrovnČ poskytovaných služeb – služby jsou kontrolovatelné
poskytovatelem, zadavatelem i samotným uživatelem,
zakotvení vzdČlávání o zdraví a osvČtČ jako jedné ze základních þinností
sociální práce pĜímo v legislativČ,
omezování ústavní péþe a poskytování služeb doma,
posílení terénních služeb pro podporu setrvání seniorĤ v domácí péþi
co nejdelší dobu,
vČtší zapojení uživatele,
variabilita a provázanost - více druhĤ a forem služeb (þasto i z odlišných
sektorĤ – sociální, zdravotní, podpora samostatného bydlení atd.).

ZmČny v pojetí obsahu:
• orientace na klienta,
• individuální pĜístup k jeho potĜebám apod.,
• pĜehodnocení poskytování sociálních služeb pro seniory – vydefinování pojmu
senior - uživatel sociální služby,
• dĤraz na dĤstojnost a kvalitu života,
• práce metodou CASE managementu, kdy kvalifikovaní pracovníci na základČ
multidisciplinárního posouzení stavu klienta rozhodnou o poskytnutí služeb,
• práce metodou podpory (vedení) a vzdČlávání profesionálních i laických
peþovatelĤ,
• podpora peþující rodiny – zajistit dĤstojné podmínky peþujícím,
• uživatelem služeb mĤže být jednotlivec, skupina nebo komunita.
Hlavní pĜedpoklady realizace transformace sociálních služeb pro seniory
• ZmČna financování sociálních služeb (pĜíspČvek na péþi formou poukázek,
finanþní spoluúþast) – þásteþnČ zakotveno v ZákonČ þ. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
• Posuzování nepĜíznivé sociální situace (posuzování stupnČ závislosti – zmČnit
systém – novela z. þ. 108/2006) – þásteþnČ zakotveno v ZákonČ
þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
• VzdČlávání pracovníkĤ, kteĜí v oblasti sociálních služeb pracují – systém
postgraduálního vzdČlávání zamČstnancĤ sociálních služeb – þásteþnČ
zakotveno v ZákonČ þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
• Standardy kvality sociálních služeb a systém inspekce kvality sociálních služeb
k zajištČní kvality poskytovaných služeb – již zakotveno v ZákonČ
þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
• Dotaþní politika MPSV, která zohledĖuje projekty a programy sloužící
seniorĤm (poskytování úþelovČ urþených dotací ze státního rozpoþtu).
• Institut sociálnČ zdravotního lĤžka (mezirezortní spolupráce).
• Reforma veĜejné správy – pĜenesení odpovČdnosti ze státu na kraje a obce, byla
zrušena úloha státu jako zĜizovatele sociálních služeb.
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•

•

Plány rozvoje sociálních služeb – plánování a tvorba sítČ služeb na místní
a regionální úrovni – komunitní plánování – þásteþnČ zakotveno v ZákonČ
þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
ZmČna poskytování sociálních služeb pro seniory:
• omezení – postupné uzavírání velkokapacitních ústavních zaĜízení
pro seniory,
• ukonþení výstavby velkokapacitních ústavních zaĜízení pro seniory,
• podpora výstavby nízko kapacitních s individuální péþí a podporou,
• podpora rozvoje a fungování terénních a stacionárních sociálnČzdravotních služeb pro seniory,
• ve spolupráci s MZ ýR podporovat takové služby, které umožĖují
dĤstojnou smrt (domácí hospicová péþe, hospicová péþe, paliativní
péþe),
• podpora peþujících – odlehþovací služby, „seniorská dovolená“ – péþe
o rodiþe v domácnosti – analogie s mateĜskou dovolenou,
• zajištČní vzdČlávání a informování peþujících.

Systém sociálních služeb pro seniory
Transformace systému sociálních služeb pro seniory v organizaþní rovinČ –
odstranČní vysoké centralizace péþe o seniory a vytvoĜení systému financování,
plánování a tvorbČ sítČ služeb na místní i regionální úrovni a v personálním
zabezpeþení.
Transformace systému sociálních služeb pro seniory v odborné rovinČ – vytvoĜení
funkþního modelu služeb; modelu objektivní diagnostiky; evaluace þinností;
pĜiznávání akreditací jednotlivým zaĜízením; zvyšování kvalifikaþního rĤstu
zamČstnancĤ sociálních služeb a individualizace služeb.
Navrhovaný systém sociálních služeb pro seniory tvoĜí:
• Služby poskytované osobám žijícím ve vlastní domácnosti – cílem je 90 %
z celkové populace seniorĤ nad 65 let žijících ve vlastní domácnosti, kteĜí
mohou využívat:
• širokou nabídku kompenzaþních pomĤcek osobních i urþených
ke speciálnímu vybavení bytu,
• systémy alarmu,
• telefonickou krizovou pomoc,
• centra denních služeb,
• denní a týdenní stacionáĜe,
• odlehþovací centra,
• osobní asistence,
• peþovatelskou službu a agentury „home care“ – domácí péþe,
tj. kombinace sociální a zdravotní pomoci fungující 24 hodin dennČ,
• polyfunkþní centra nabízející co nejširší spektrum služeb pro seniory
v daném regionu.
• Služby rezidenþního typu – transformace souþasného systému sociálních
zaĜízení urþených pro trvalý nebo pĜechodný pobyt seniorĤ na:
• polyfunkþní centra pro seniory nebo domovy pro seniory,
• chránČné byty v bČžných bytových domech (podporované bydlení),
• domovy se zvláštním režimem pro seniory/ peþovatelské domy,
které jsou orientovány buć na psycho-geriatrické obtíže, nebo na obtíže
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Služby osobám
žijícím
ve vlastní
domácnosti

Rezidenþní
služby

somatické (napĜ. Alzheimerova demence a ostatní typy demence).
V tomto typu rezidenþní péþe jsou pak klienti s vysokou mírou
závislosti na pomoci.
Úkol (K2)
Zamyslete se nad následujícím pĜípadem: paní ve vČku 70 let bydlí sama, špatnČ chodí,
používá francouzskou hĤl, není schopna si sama uvaĜit a nezvládá „velký úklid“.
ŠpatnČ vidí. Jakou službu jí podle koncepce transformace navrhnete?
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Cílem transformace ústavní sociální péþe pro osoby s mentálním postižením,
kombinovanými vadami, je pĜedevším jejich obþanská habilitace, habilitace osob
postižených institucionalizovanou péþí. Obhajoba obþanských a lidských práv,
základních svobod a povinností osob, zejména pak tČch, které jsou systémem
oznaþeny za nezpĤsobilé nebo sociálnČ potĜebné (napĜ. osob s mentální nebo sociální
retardací, zdravotním þi tČlesným postižením). Cílem je zaþlenČní tČchto lidí
do místního spoleþenství a jejich ochrana pĜed sociálním vylouþením.
Individualizovaná podpora
Služby vycházejí z potĜeb jednotlivých uživatelĤ. Nabídka se pružnČ pĜizpĤsobuje
mČnícím a vyvíjejícím se individuálním potĜebám a pĜedstavám lidí. V tom pĜípadČ je
služba úþinná a vede k sociálnímu zaþlenČní. Výchozím principem je orientace
na uživatele, tzn. vČdomí toho, že personál, pravidla, zaĜízení, vybavení atd. jsou tu
kvĤli uživateli, nikoli naopak. Podpora vede þlovČka k maximálnČ možné míĜe
samostatného a nezávislého zaþlenČní do spoleþnosti. Péþe pĜedpokládá závislost
þlovČka na peþovateli. Míra podpory závisí na skuteþných potĜebách þlovČka, vychází
z jeho úrovnČ vývoje, slouží k jeho rozvoji a seberealizaci, vychází z kvalitní odborné
diagnostiky, poznání þlovČka a vytvoĜení jeho osobního plánu rozvoje.
StĜednČdobá opatĜení:
• zavádČní a dodržování standardĤ kvality v rezidenþních zaĜízeních,
• provČĜení diagnóz a medikace všech uživatelĤ (diagnostika u lidí s mentálním
postižením vychází ze základních atributĤ kvalitní diagnostiky, obsahuje
diagnostiku
neurologickou,
psychiatrickou
a
stanovení
úrovnČ
psychomotorického vývoje) Na základČ této diagnostiky jsou vytvoĜeny plány
péþe, stimulaþní plány psycho-motorického pĤsobení, plány terapeutického
pĤsobení),
• posouzení možností a zpĤsobĤ školní docházky, event. individuálního
vzdČlávání, jeho zajištČní,
• pĜíprava uživatelĤ na zamČstnání, zamČstnávání,
• pĜíprava na chránČné bydlení.
Dlouhodobá opatĜení:
• revize naplĖování lidských a obþanských práv uživatelĤ – vlastnictví
obþanských prĤkazĤ, navrácení úplné nebo omezené zpĤsobilosti k právním
úkonĤm, možnosti volby.
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Programová podpora a pomoc klientĤm na cestČ k zaĜazení do bČžné spoleþnosti
StĜednČdobá opatĜení:
• V pĜípadČ lidí, kteĜí pobývali delší dobu v ústavním zaĜízení, jsou vypracovány
plány jejich osobního rozvoje a zaþleĖování do komunity, postupného
opouštČní peþujícího prostĜedí, plány obsahují postupné kroky, kladoucí
zvyšující nároky na samostatnost þlovČka.
• PĜíprava na zaþlenČní uživatele do komunity obsahuje i prvky pĜípravy terénu
na facilitované pĜijetí (spolupráce se sítí obþanské vybavenosti).
Dlouhodobá opatĜení:
• UmístČní souþasných uživatelĤ rezidenþní sociální péþe do všeobecnČ
uznávaných norem ubytování (byty, domy v bČžné zástavbČ, garsoniéry,
pobyt ve smluvních domácnostech apod.).
• ZajištČní takové míry podpory uživatelĤm, kterou potĜebují (osobní asistence).
Integrace handicapovaných obþanĤ do spoleþnosti, respektování jejich práva
na rovné pĜíležitosti a možnost volby, vytváĜení pracovních pĜíležitostí
StĜednČdobá opatĜení:
• Vznik nové agentury – garanta poskytování pĜimČĜených služeb pro klienty,
iniciátora regionálních služeb pro lidi se zvláštními potĜebami a obhájce práv
lidí s postižením. (MĤže vzniknout z pĤvodního zaĜízení ústavní sociální péþe.)
• VytvoĜení nabídky služeb, umožĖujících život v pĜirozené komunitČ, vytvoĜení
koordinovaného systému, sítČ služeb a jejich provázanosti, tj. služby svým
obsahem navazují a doplĖují se:
• zajištČní jejich dostupnosti informaþní, místní, þasové, finanþní,
architektonické a psychologické pĜevedení služeb ústavní péþe
z pracovního pomČru k ústavu do podoby živnostenského nebo
podobného poskytování služeb. home care, peþovatelská služba v obci,
školní pĜíprava, komunální služby místo údržby ústavĤ, najaté
administrativní síly místo administrativy ústavĤ a naopak.
Dlouhodobá opatĜení:
• Integrace lidí se zdravotním postižením mezi zdravou populaci a dČtí
s handicapem do bČžných škol.
• Funkce obce je omezena na „ombudsmanskou“ práci, skuteþnou sociální práci,
která pomáhá lidem (s dĤrazem na právní pomoc, ochranu a obhajobu) dostat
se z oboru první státní pomoci do oblasti vzájemné výmČny služeb.
ZabránČní možným negativním dopadĤm transformaþního procesu na místní
komunitu i jednotlivce
StĜednČdobá opatĜení:
• VytvoĜit programy podpory pro zĜizovatele usilující o transformaci.
• VytvoĜit programy podpory pracovníkĤm ústavĤ sociální péþe:
• v rámci procesu celoživotního vzdČlávání zaĜazovat témata smČĜující
ke ztotožnČním se s procesem transformace,
• u pracovníkĤ v pĜímé péþi zvýšit rozsah poskytované þasové dotace
na celoživotní vzdČlávání, zejména tak, aby pracovníci lépe naplĖovali
na nČ kladené zvyšující se odborné nároky.
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Dlouhodobá opatĜení:
• Realizovat podpĤrné programy snižující dopady transformaþního procesu,
zejména v oblasti dopadu na místní podnikatelské aktivity.
Postupné zavádČní této koncepce by mČlo zajistit klientĤm tČchto služeb integraci,
inkluzi, socializaci, edukaci, (re)habilitaci, zmírnČní handicapu a seberealizaci.
Shrnutí
Text pĜedstavil problematiku oblasti sociálních služeb. Definoval nČkteré zásadní
problémy a nedostatky, které brzdí proces transformace sociálních služeb. Rozlišil
nástroje kvalitní sociální služby a seznámil s nČkterými základními pojmy.
Pojmy k zapamatování
Služby sociální péþe, transformace sociálních služeb, Zákon þ. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb, deinstitucionalizace,
paternalismus v sociální oblasti, týmová spolupráce, Koncepce podpory transformace
pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pĜirozené
komunitČ uživatele a podporující sociální zaþlenČní uživatele do spoleþnosti, sociální
služby pro seniory, sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.
Kontrolní otázky
• Co je to deinstitucionalizace? VysvČtlete pojem a uvećte pĜíklady.
• Co rozumíte pod pojmem individualizace služby?
• Co znamená služba v pĜirozeném prostĜedí? Uvećte pĜíklady.
• Co znamená humanizace sociální služby?
• Jaké pĜekážky spatĜujete v realizaci pĜedkládané transformace sociálních
služeb obecnČ?
• Jaké pĜekážky vidíte v transformaci sociálních služeb pro seniory?
• Jaké pĜekážky vidíte v transformaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením?
• V þem spatĜujete dĤležitost transformace sociálních služeb?
• Který zákon a pĜedpis je základem možné transformace sociálních služeb?
Klíþ
K1: Mezi problémy pobytových sociálních služeb v ýeské republice patĜí napĜíklad:
• nízký poþet pracovníkĤ v pĜímé péþi,
• nedostatek odborných pracovníkĤ,
• nedostateþná kvalifikace personálu a managementu,
• nedostateþný poþet alternativních služeb,
• nevhodné ubytovací podmínky,
• nedostateþná možnost zapojit se do pĜirozeného prostĜedí,
• nedostateþná informovanost o možných alternativních sociálních službách,
• umístČní uživatelĤ bez pĜihlédnutí k jejich individuálním potĜebám a cílové
skupinČ poskytované služby.
K2: Seniorce z našeho pĜíkladu lze doporuþit napĜíklad peþovatelskou službu, dovoz
obČdĤ a osobní asistenci pĜi doprovázení.
16

Literatura a prameny
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb, poskytovaných v pĜirozené komunitČ uživatele a podporující sociální zaþlenČní
uživatele do spoleþnosti. Praha: MPSV, 2007.
Koncepce výstavby rezidenþních služeb. Praha: MPSV, 2000.
Kvalita v sociálních službách. Praha: MPSV, 2001.
Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, 2002.
ZavádČní standardĤ kvality sociálních služeb do praxe. Praha: MPSV, 2003.
Zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

17

Plánování sociální služby
Lucie Amvrosiadisová

Cíle
Po nastudování této kapitoly budete schopni:
• vymezit zejména pojmy: individuální plánování sociálních služeb, individuální
plán sociálních služeb, stárnutí, stáĜí, senior, domov pro seniory, sociální
služba, kvalita sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb, klíþový
pracovník,
• charakterizovat problematiku analýzy potĜeb uživatelĤ sociálních služeb a její
význam v procesu plánování sociálních služeb,
• popsat zásady komunikace se seniorem a seniorem se ztíženým dorozumíváním,
• nastínit význam role sociálního pracovníka v procesu plánování sociální
služby,
• popsat principy a pravidla individuálního plánování sociální služby,
• analyzovat cyklus plánování sociální služby,
• stanovit osobní cíle uživatele sociální služby,
• charakterizovat význam klíþového pracovníka v individuálním plánování
sociální služby.
PrĤvodce studiem
V následujícím textu bychom vás rádi seznámili s procesem individuálního plánování
sociálních služeb. Aby se nejednalo jen o velmi obecné pojednání, rozhodli jsme se je
pro vČtší pochopení zamČĜit na jednu z možných cílových skupin, a to seniory. Jak jistČ
víte, stárnutí populace je jedním znakem moderní spoleþnosti. Tato skuteþnost je však
mnohdy pojímána jako problém spojovaný s ekonomickými dopady na ostatní
produktivní obyvatele. Je však tĜeba brát tuto realitu jako výzvu pro spoleþnost,
která by mČla pro seniory vytváĜet podmínky, v nichž by jejich život byl uspokojen
nejen po stránce materiální, ale pĜedevším sociální a psychické. Domovy pro seniory
pĜedstavují jeden þlánek z celé „stavebnice“ služeb poskytovaných seniorĤm. Klienti
zde nacházejí nový domov, který se stává jejich útoþištČm na sklonku jejich života.
Nový domov by mČl poskytovat seniorĤm radost a motivaci k životu, pomáhat jim bavit
se, mít na co a z þeho se tČšit. Každému klientovi by pĜitom mČla být poskytována
individuální péþe pĜihlížející k jedineþnosti každého z nich. DĤležitá je pĜedevším
zmČna ve smyšlení všech pracujících v domovech pro seniory na „péþi“ o seniory.
Podstatou je vycházet z potĜeb seniorĤ, nikoliv z potĜeb zamČstnancĤ.

Domov
pro seniory

Vymezení základních pojmĤ
V domovech pro seniory (dĜíve užívaný název domov dĤchodcĤ) se poskytují
pobytové služby osobám, které mají sníženou sobČstaþnost zejména z dĤvodu vČku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba zde poskytovaná obsahuje tyto základní þinnosti:
• poskytnutí ubytování,
• poskytnutí stravy,
• pomoc pĜi zvládání bČžných úkonĤ péþe o vlastní osobu,
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•
•
•
•
•

pomoc pĜi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím,
sociáln terapeutické innosti,
aktivizaní innosti,
pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních
záležitostí. (§ 49 Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Do domova pro seniory (dále jen DpS) však nemohou být pijati obané,
jejichž zdravotní stav vyžaduje léení a ošetování v lžkovém zdravotnickém zaízení
(nap. v LDN). Cílem služeb tchto zaízení je podpora rozvoje nebo alespo
zachování stávající sobstanosti uživatel, obnovení nebo zachování jejich pvodního
životního stylu. DpS mže poskytovat pechodný pobyt po urenou vymezenou dobu
pro ty obany, o které se v tomto období nemže z jakéhokoliv dvodu postarat
rodina. (Švingalová, D.; Pešatová, I., 2003)
Pro lepší pehlednost je poteba rozlišovat stárnutí jako proces a stáí jakožto
specifický stav, protože zejména pojem stáí je velmi relativní. (Klimentová, E., 2002)
Definic stárnutí a stáí je mnoho, my vybíráme následující:
Prchlík (1969) definuje stárnutí jako plynulý, pozvolný, pirozený, zákonitý
fyziologický proces, ve kterém dochází ke zmnám v organismu i v psychice lovka.
Lidé jsou rzní, svérázn se navzájem liší a i prbh stárnutí je u každého lovka
jiný, individuální.
Stáí je podle Haškovcové (1990) pirozeným obdobím lidského života
a je vztahováno k životnímu období dtství, mládí a k dob zralosti. Je teba
si uvdomit, že stáí není nemocí, ale pirozeným procesem zmn, které trvají celý
život, ale jsou výraznjší až na sklonku života.
Pro jakoukoliv práci o seniorech je stžejním bodem pesné vymezení této skupiny
populace. Obecn neexistuje obecn pijatelná definice stáí. V praxi je však jednou
z nejdležitjších charakteristik stárnutí a stáí vk.
Nejastji se užívá vková kategorizace doporuená Svtovou zdravotnickou
organizací (WHO). Opírá se o tzv. patnáctileté periody lidského života.
Stáí lze dlit na nkolik fází, a to na:
• 60–74 let vku – stárnutí, asné stáí, senescence,
• 75–89 let vku – vlastní stáí, kmetství, senium,
• 90 a více let – dlouhovkost, patriarchium. (In Pacovský, V., 1994.)

Stárnutí, stáĜí,
a vČk

Výraz senior je obecn vnímán jako synonymum pro oznaení starého lovka.
Ale nap. T. Tošnerová (2000) oznauje za seniora nebo staršího obana osobu,
která je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zhoršenému v dsledku vku,
odkázána zásti nebo zcela na pomoc jiných lidí.

Senior

Zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních službách se nov upravuje definice a nápl
profese sociálního pracovníka. „Sociální pracovník vykonává sociální šetení,
zabezpeuje sociální agendy vetn ešení sociáln právních problém v zaízeních
poskytujících služby sociální pée, sociáln právní poradenství, analytickou,
metodickou a koncepní innost v sociální oblasti, odborné innosti v zaízeních
poskytujících služby sociální prevence, depistážní innost, poskytování krizové
pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.“ (§ 109, Zákona . 108/2006 Sb.,
o sociálních službách)

Sociální
pracovník
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Sociální služba

Podle Zákona þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách se sociální službou rozumí
þinnost nebo soubor þinností zajišĢujících pomoc a podporu osobám za úþelem
sociálního zaþlenČní nebo prevence sociálního vylouþení.
Poskytnutí sociální služby má þlovČku pomoci, respektive má podporovat jeho
vlastní aktivitu vedoucí k Ĝešení nepĜíznivé sociální situace. Sociální služba nemĤže
pĜevzít odpovČdnost þlovČka za jeho vlastní osud þi životní perspektivu.
Je samozĜejmé, že jsou stavy, kdy je þlovČk odkázán na pomoc prostĜednictvím
sociálních služeb, ale i v tomto pĜípadČ musí služba pĤsobit tak, aby byla maximálnČ
podporována samostatnost a svébytnost þlovČka a chránČna jeho dĤstojnost. (Struþný
prĤvodce zákonem o sociálních službách. [online])

Sociální
zaþlenČní
a sociální
vylouþení

Sociální zaþlenČní je nový pojem, jehož základním principem je posilování
osobních kompetencí, schopností a dovedností þlovČka tak, aby mohl využívat bČžné
spoleþenské zdroje, tj. pĜístup ke vzdČlání, zamČstnání, kulturnímu a spoleþenskému
životu.
Sociálním vylouþením se naopak rozumí, že v životČ þlovČka existují pĜekážky
komplikující nebo zcela zamezující, aby žil zpĤsobem, který je ve spoleþnosti
považován za bČžný. (Struþný prĤvodce zákonem o sociálních službách. [online])

ZaĜízení
sociálních
služeb

ZaĜízení sociálních služeb je samostatná jednotka pro poskytování sociálních
služeb charakterizovaná adresou, skupinou uživatelĤ, pracovním týmem, souborem
na sebe úzce navazujících služeb a prostorem pro poskytování služeb nebo oblastí
pĤsobnosti. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)

Kvalita
sociálních
služeb

Evropská charta kvality (PaĜíž, 1998) definuje kvalitu takto: „Kvalita je cílem
snažení po dokonalosti, je metodou a zpĤsobem podpory aktivní úþasti pracovníkĤ,
založená na angažovanosti a odpovČdnosti každého jednotlivce.“
Kvalita sociálních služeb se odvozuje od nepĜekroþitelných zásad, jejichž dĤrazná
aplikace zajistí uživatelĤm služeb, kteĜí jsou oslabeni v prosazování svých práv
a oprávnČných zájmĤ, dĤstojné a bezpeþné poskytování sociálních služeb.
Kvalita sociální služeb se pĜi výkonu inspekce ovČĜuje pomocí standardĤ kvality
sociálních služeb. (Struþný prĤvodce zákonem o sociálních službách. [online])

Standardy
kvality
sociálních
služeb

Standardy kvality sociálních služeb jsou mČĜítka, jimiž se posuzuje, do jaké míry
jsou plnČny dané požadavky a povinnosti v oblasti sociálních služeb. (Johnová, M.,
2006) Byly vytvoĜeny ve spolupráci s uživateli i poskytovateli sociálních služeb.
Lze je považovat za všeobecnČ pĜijatou pĜedstavu o tom, jak má vypadat kvalitní
sociální služba.
Týkají se všech sociálních služeb, a proto jsou formulovány obecnČ. Každý
standard je rozþlenČn na kritéria, a to z dĤvodu srozumitelnosti a zejména k posouzení
plnČní požadavkĤ standardu.
Standardy jsou rozdČleny do tĜí základních þástí:
• Procedurální standardy (zahrnující zpĤsoby, metody a formy poskytování
služby) jsou nejdĤležitČjší. Stanovují, jak má poskytování služby vypadat.
Na co je potĜeba si dát pozor pĜi jednání se zájemcem o služby, jak službu
pĜizpĤsobit individuálním potĜebám každého þlovČka.
• Personální standardy se vČnují personálnímu zajištČní služeb. Kvalita služby je
pĜímo závislá na pracovnících – na jejich dovednostech a vzdČlání, vedení
a podpoĜe, na podmínkách, které pro práci mají.
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•

Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb.
SoustĜećují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost,
ekonomické zajištČní služeb a rozvoj jejich kvality. (Johnová, M.;
ýermáková, K., 2002)

NaplĖování standardĤ kvality sociálních služeb a s tím související zavedení
systému kontroly kvality ze strany státu (tzv. inspekce), vstoupily v úþinnost 1. ledna
2007 Zákonem þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
„Individuální plánování prĤbČhu sociální služby je zpĤsob, jak napomoci
uživatelĤm služeb mít pĜehled o službách, které jsou jim poskytovány. Vedou rovnČž
k systematiþnosti v pĜístupu k uživatelĤm, usnadĖují kontrolu kvality a efektivity
služeb, pĜedcházejí rizikovým situacím.“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s. 45)

Individuální
plánování

„Individuální plán je písemná dokumentace o prĤbČhu plánování.“ (Johnová, M.;
ýermáková, K., 2002, str. 45) Podle Matouška (2005) vychází ze zhodnocení
zdravotního a duševního stavu klienta, odhadu jeho sobČstaþnosti a posouzení potĜeb.
Plán stanoví nejzávažnČjší problémy klienta a postupné kroky, které mohou napomoci
zlepšit jeho aktuální stav nebo alespoĖ zlepšit kvalitu jeho života.

Individuální
plán

„Klient je subjekt, který využívá sociální služby. MĤže to být osoba, rodina,
skupina i komunita. Protože výraz navozuje pĜedstavu pasivního a závislého postoje,
dávají nČkteĜí soudobí autoĜi pĜednost výrazĤm uživatel.“ (Matoušek, O., 2003, str. 90)

Klient

Uživatelem sociální služby mĤže být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu
s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpeþení tČch þinností,
které popisuje zákon o sociálních službách. (Struþný prĤvodce zákonem o sociálních
službách. [online]). Oznaþení uživatel sociální služby je do jisté míry také synonymem
pojmu klient. V souþastné dobČ se však dává pĜednost právČ pojmu „uživatel
sociálních služeb“.

Uživatel
sociální služby

Klíþový pracovník se vČnuje pĜímé práci s uživateli a je na nČj pĜenesena vyšší
odpovČdnost. Systém klíþových pracovníkĤ vychází z pĜípadového vedení. (Johnová,
M.; ýermáková, K., 2002)
Matoušek chápe klíþového pracovníka jako osobu, která „osobnČ dohlíží
na klienta úþastnícího se skupinového programu a odpovídá vedoucímu organizace
za prĤbČh péþe. MĤže vypracovávat plán péþe, monitorovat jeho dodržování,
koordinovat souþinnost s jinými službami a odborníky, konzultovat s klientem jeho
osobní problémy, pokraþovat v kontaktu s klientem i po skonþení intenzivní péþe.“
(Matoušek, O., 2003, str. 72)

Klíþový
pracovník

PrĤvodce studiem
V následující þásti textu obrátíme vaši pozornost k první fázi mapování,
na kterou navazují další fáze samotného individuálního plánování prbhu sociální
služby. V této pípravné fázi je nutné analyzovat poteby klienta souasn s jeho
osobním profilem. Zárove je nezbytné nepodceovat význam komunikace
se seniorem, bez které by tento proces nemohl být uskutenn.
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Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se prosím nad významem analýzy potĜeb uživatel sociálních služeb
pro individuální plánování sociálních služeb.

PĜání a potĜeby
klienta

Hierarchie
potĜeb dle
Maslowa

Analýza potĜeb seniorĤ jako souþást individuálního plánování
PĜi individuálním plánování se vychází pĜedevším z pĜání a potĜeb klienta
sociálního zaĜízení. PĜedtím než se pĜistoupí k samotnému individuálnímu plánování
u klientĤ v DpS, je nezbytné tyto potĜeby analyzovat. DĤležité je pĜedevším vČdČt,
co klient vyžaduje ke zvýšení míry sociálního zaþlenČní, k osobnímu rozvoji
a spokojenosti, zkrátka k bČžnému životu. (Johnová, M.; 2006)
První vČc, kterou by se mČl pracovník v DpS zabývat pĜed tím, než zaþne
se seniorem pracovat, komunikovat nebo jej podporovat, je skuteþnost, že k seniorĤm
je tĜeba pĜistupovat jako ke specifické skupinČ obyvatel. Mají jiné požadavky, pĜání,
touhy a pĜedevším potĜeby. Je nezbytné si však uvČdomit, že starat se o þlovČka
nevyžaduje pouze péþi o jeho fyzickou stránku. Péþe by mČla smČĜovat k celkové
kvalitČ jeho života. (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1998) „SenioĜi mají stejné potĜeby
jako za mlada, i když se mohou mČnit ve své kvalitČ.“ (Klimentová, E., 2002, str. 75)
Práce, které pracovníci v DpS vykonávají a pokládají za odpovídající potĜebám
starého þlovČka, zdaleka nemusí být tím, co tento þlovČk skuteþnČ potĜebuje
a oþekává. Proto by mČla být dodržována zásada – nepĜehlížet osobní potĜeby starých
lidí a nesoustĜedit se jen na vlastní povinnosti.
Dalším problémem je þastý sklon smČšovat potĜebu s žádostí, která pĜitom mĤže
vyjadĜovat mnohem hlubší tužbu, jež se tČžko vyjadĜuje nebo má zĤstat zamlþena.
Je na pomáhajících, aby takové žádosti, a z nich vycházející podivné chování,
dešifrovali. „PotĜebou se tedy nerozumí pouze to, co þlovČku chybí, ale také a hlavnČ
to, k þemu þlovČk skrze ni smČruje. PotĜeba je urþitá síla, která þlovČkem hýbe
a posunuje ho smČrem ke þlovČku nebo þinnosti. PotĜeba je projevem bytostného
pĜání.“ (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1998, str. 36)
Z neuspokojování potĜeb mĤže pramenit problémové chování klienta. Jejich
nenaplnČní vyvolává u lidí frustraci, která mĤže spustit agresivní nebo autoagresivní
chování. Pracovník v DpS by se mČl snažit identifikovat ty potĜeby, které uživatel není
schopen sám naplnit a poskytnout mu dostateþnou míru podpory pĜi jejich naplĖování.
Tím je výskytu problémového chování pĜedcházeno. (Johnová, M.; ýermáková, K.,
2002)
Významný americký psycholog Abraham Herold Maslow tvrdil, že þlovČk má šest
základních instinktĤ, které se projevují jako potĜeby. TČch je dosahováno v postupném
poĜadí. NejzákladnČjší neboli primitivní potĜeby jsou pĜítomny pĜi narození a potĜeby
na vyšším stupni posloupnosti se rozvíjejí v prĤbČhu dozrávání jedince. (ýervenková,
A.; Bruthausová, D.; Pechanová, M., 2006)
Maslow pĜedpokládal, že tato hierarchie stoupá od základních biologických
motivĤ ke složitČjším, které se stávají dĤležitými pouze tehdy, pokud jsou uspokojeny
základní potĜeby. Pokud je pro þlovČka tČžké získat jídlo a bezpeþí, ovládne tato
skuteþnost jeho jednání, a tím mají vyšší motivy malý význam. Ale v opaþném
pĜípadČ, bude mít jedinec þas a sílu vČnovat se estetickým a intelektuálním zájmĤm.
UmČní a vČda nekvetou ve spoleþnosti, ve které lidé musí bojovat o jídlo, úkryt
a bezpeþí. (In Atkinson, R., 2003)
Hierarchii potĜeb, kterou Maslow sestavil do tvaru pyramidy, tvoĜí pČt kategorií:
fyziologická potĜeba, potĜeba bezpeþí, sociální potĜeba, potĜeba autonomie (ve smyslu
svobody), potĜeba seberealizace, sebenaplnČní. (In Pichaud, C.; Thareauová, I., 1998).
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Fyziologické potĜeby
Fyziologické potĜeby jsou v základu pyramidy. PatĜí mezi n výživa, vyluování,
dýchání, spánek, odpoinek, pohyb, chĤze, hygiena, správná teplota, zdraví, tišení
bolestí, smích, pláþ (zde jako fyzická záležitost), fyzické kontakty. Neuspokojení
jedné z tČchto potĜeb se mĤže odrazit na našem celkovém stavu a zdraví. (In Pichaud,
C.; Thareauová, I., 1999) Tyto potĜeby se s pĜibývajícím vČkem zvýrazĖují.
Dle prĤzkumu Chloubové (1994) jde u starých lidí pĜednostnČ o uspokojování
potĜeb jako pĜíjmu potravy, vyprazdĖování, spánku a odpoþinku. Cílem péþe o seniory
však nemá a nesmí být pouze zasytit a udržet v teple. Senior se také potĜebuje cítit
bezpeþnČ ve svČtČ, který je strukturovaný a pro nČj pĜedvídatelný, potĜebuje se cítit
milovaný, respektovaný a užiteþný. (In Klimentová, E., 2002.)
PĜíklad
Z hlediska individuálního plánování by se fyziologická potĜeba promítla následovnČ:
klientka trpí velkými bolestmi páteĜe, jejím pĜáním je tudíž utišení bolesti pomocí lékĤ
a rehabilitací, které ji budou pravidelnČ poskytovány, tím bude uspokojena daná
potĜeba.
PotĜeba bezpeþí
PotĜeba bezpeþí vstupuje do popĜedí pĜedevším u seniorĤ. Je dĤležité si uvČdomit,
že se celkovČ cítí více ohroženi (onemocnČní, ovdovČní). SouþasnČ se musí smíĜit
s urþitou mírou závislosti na jiných lidech. (Jarošová, D., 2006) Jak uvádí Vágnerová
(2000), starý þlovČk je ztrátou svého zázemí pĜechodem do DpS frustrován,
protože soukromí vlastního domova pro nČj pĜedstavovalo urþitou jistotu. Ztrácí tak
pocit bezpeþí a reaguje rĤznými obrannými mechanismy. PotĜeba bezpeþí mĤže být
dostateþnČ uspokojována pĜedevším funkþní rodinou, pĜípadnČ peþovatelkou þi jiným
þlovČkem pro seniora dĤležitým. (Jarošová, D., 2006)
Vágnerová (2000) upozorĖuje, že potĜeba bezpeþí mĤže mít v pokroþilejším stáĜí
trochu jiný obsah, než mČla dĜív. MĤže být spojována s nutností vazby k nČkomu,
kdo by toto bezpeþí zajistil. Tento stav vyvstává pĜedevším tehdy, pokud þlovČk není
zcela sobČstaþný. Jeho vztah k nezbytné závislosti mĤže být z emoþního hlediska
ambivalentní. Senior potĜebuje pomoc, není reálnČ samostatný. Na druhé stranČ však
má k lidem, kteĜí o nČho peþují i nechuĢ, právČ proto, že je potĜebuje a oni jsou
v tomto vztahu dominantní. Jsou v roli autority, která o nČm, alespoĖ v omezené míĜe,
mĤže nČjak rozhodovat.
Je nezbytné, aby starý þlovČk dosáhl pĜijatelné rovnováhy autonomií a potĜebou
jistoty a bezpeþí.
Pichaud, Thareauová (1998) rozlišují tĜi stupnČ potĜeby bezpeþí. Prvním stupnČm
je ekonomické zabezpeþení, které v pĜípadČ, že lidem chybí, se projevuje pronikavou
úzkostí a strachem z budoucnosti. ýasto tento stav bývá následkem kruté zkušenosti
s nouzí a nedostatkem. Tato obava je právČ u starších osob velmi silná, proto mnohdy
stĜádají jídlo, pĜedmČty. Druhý stupeĖ spoþívá ve fyzickém bezpeþí. Tento pocit mĤže
být posílen u lidí ménČ pohyblivých, napĜ. kompenzaþními pomĤckami þi oporou
peþovatele, blízkých osob. Poslední úroveĖ pĜedstavuje psychické bezpeþí,
které mĤže být dosaženo napĜ. þasovými orientaþními body dne.
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TĜi stupnČ
potĜeby bezpeþí

PĜíklad
Klientka DpS pociĢuje nedostatek soukromí, a proto na základČ spoleþné konzultace
s klíþovým pracovníkem bude jejím cílem umístČní v samostatném pokoji. PĜekážkou
k uspokojení je však nedostatek finanþních prostĜedkĤ klientky a souþasnČ nízká
kapacita jednolĤžkových pokojĤ v zaĜízení. Daný cíl bude muset být tedy rozþlenČn
do jednotlivých krokĤ a dosahován postupnČ.
Sociální potĜeby
Pichaud, Thareauová (1999) do sociálních potĜeb zahrnují následující:
• PotĜebu informovanosti, která vyvstává pĜedevším tehdy, když se þlovČk stává
imobilním nebo jinak zdravotnČ znevýhodnČným (napĜ. hluchý, slepý).
Bez informací je þlovČk náhle odtržen od svČta.
• PotĜebu náležet k nČjaké skupinČ – rodinČ, skupinČ pĜátel, klubu atd.
Pokud þlovČk opustí své bydlištČ je pro nČj nároþnČjší setkávat se s blízkými
a pĜáteli. A s pocitem, že už þlovČk nepĜísluší k žádné skupinČ, je tČžké
se vyrovnat.
• PotĜebu lásky – mít nČkoho rád a pĜijímat tento cit od druhého, což bývá þasto
smyslem života.
• PotĜebu vyjadĜovat se a být vyslechnut – mít možnost s nČkým mluvit,
rozmlouvat, vyjádĜit svĤj názor, sdČlit své myšlenky. PotĜeby vztahĤ jsou
u rĤzných lidí odlišné. NČkdo potĜebuje hodnČ mluvit, jiný se spokojí s tím,
že je s ostatními a naslouchá. (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1999)
Ve stáĜí dochází ke zmČnČ hodnot. Dochází k vČtší fixaci na rodinu a senior
vyžaduje neustálé potvrzování pĜedevším lásky a sounáležitosti (Jarošová, D., 2006),
nejen proto je dĤležité klientovy sociální kontakty rozvíjet a udržovat. „Jednou
z bolestí stáĜí je zužování kontaktĤ se sociálním prostĜedím.“ (Klimentová, E., 2002,
s. 75)
PĜíklad
Jako pĜíklad lze uvést situaci, kdy klientka je velmi spoleþenská a chtČla by s nČkým
aktivnČ trávit volný þas. Jelikož její spolubydlící nekomunikuje, nelze uspokojit tento
požadavek. Prioritou se tedy v nejbližší dobČ stává snaha nalézt vhodnČjší uspoĜádání.
PotĜeba autonomie
Autonomie je definována jako schopnost vést život podle vlastních pravidel,
což znamená zĤstat pánem svého chování a zpĤsobu života. V tomto smyslu
se blížíme ke svobodČ. Jsme svobodní ve výbČru a v rozhodování. (Pichaud, C.;
Thareauová, I., 1999)
PotĜebu autonomie je možno v tomto smyslu chápat jako schopnost rozhodovat se
sám za sebe. I pĜestože je þlovČk závislý na druhých, mĤže být psychicky zcela
nezávislý.
Pracovník DpS musí mít vždy na pamČti, že by se mČl snažit umožnit þlovČku,
kterému pomáhá, aby si co nejvíc vČcí dČlal sám. V sociální práci, více než kde jinde,
platí, že „nikomu nepomĤžeš, budeš-li za nČho dČlat to, co mĤže udČlat sám.“
(Pichaud, C.; Thareauová, I., 1999, str. 44)
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Aby však mohl þlovČk svou autonomii uplatnit, musí mu být k tomu poskytnuty
podmínky. Jedná se pĜedevším o možné alternativy, schopnost rozhodnout se a jednat
v souladu se svými potĜebami. Dále þlovČk musí chtít tuto schopnost uplatnit,
což znamená být motivován k samostatné péþi o sebe a k rozhodování o sobČ.
A rovnČž mít možnost autonomii uplatnit, tedy žít v prostĜedí, které bude pro uplatnČní
autonomie pĜíhodné. (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1999)
Starého þlovČka udržíme ve formČ nelépe tak, že na sebe nepĜebíráme pĜíliš
mnoho jeho povinností. Co si starý þlovČk mĤže udČlat sám, to by si i sám udČlat mČl.
I když mu to trvá déle a výsledek tĜeba není tak kvalitní, tento postup podporuje jeho
autonomii, pocit nezávislosti a sobČstaþnosti. PĜemíra péþe demotivuje a vede k zániku
sebeobslužných dovedností klienta. (Klimentová, E., 2002)
Pro doplnČní nesmí být opomenuto, že souþástí této potĜeby je rovnČž uznání,
vážnost a pocit užiteþnosti. (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1999)
PotĜeba seberealizace
PotĜeba seberealizace souvisí se smyslem života. Na tomto stupni potĜeb mĤžeme
nacházet i prvky z nižších stupĖĤ, pokud nČkomu dávají smysl života. NapĜíklad
uznání nebo rodina mohou život þlovČka zcela naplĖovat a dodávat mu pocit životního
úspČchu.
V DpS ztrácí starý þlovČk motivaci k rĤzným aktivitám, které pro nČj byly dĜíve
zcela bČžné, protože je zde vše zaĜízeno. BČžné denní aktivity jako uklízení, nákup,
vaĜení aj., mohou klienti postrádat. Na své souvislé praxi v DpS jsem se setkala
s klientkou, která chodila nakupovat ostatním obyvatelkám, pĜestože byly tyto nákupy
v zaĜízení zajišĢovány. ýasto uklízela v okolí domova, pomáhala v kuchyni apod.
I dnes, když jdu do DpS na návštČvu, vídám tuto þilou ženu stále nČkde pobíhat
pĜi vykonávání rĤznorodé þinnosti. Uvedená klientka svĤj smysl života pĜíchodem
do DpS rozhodnČ neztratila, ba právČ naopak. Pomáhá nejen sobČ, ale i ostatním.
PĜíkladem mĤže být seniorka, která vždy velmi ráda bČhem svého života chodila
do divadla a na výstavy, což jí v domovČ schází. Cílem tedy bude umožnit klientce
pravidelnČ docházet na kulturní akce.
Na závČr je tĜeba Ĝíci, že péþe o seniora musí být zamČĜena pĜedevším
na uspokojování jeho potĜeb (Jarošová, D., 2006), pĜiþemž je nutné mít na pamČti,
že se jedná o celek, který spojuje fyzickou, psychickou a sociální stránku þlovČka,
jež jsou od sebe neoddČlitelné (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1998). Uspokojování
potĜeb klienta, by tedy mČlo být koneþným cílem souþinnosti celého kolektivu
personálu DpS.
PrĤvodce studiem
Nyní obrátíme vaši pozornost na z našeho pohledu stČžejní oblast sociální
komunikace, kterou chápeme jako nutný pĜedpoklad pro zajištČní hladkého prĤbČhu
a efektivního výsledku celého procesu plánování sociálních služeb.
Komunikace jako prostĜedek plánování
DĤležitým aspektem individuálního plánování prĤbČhu sociální služby je aktivní
úþast seniora. Z toho vychází skuteþnost, že vše v souvislosti se samotným
plánováním se uskuteþĖuje spoleþnČ s klientem. Zde velmi dĤležitou roli hraje
dorozumívání, které mĤže být ztížené pĜedevším v pĜípadČ, že sociální pracovník
pracuje s klienty, kteĜí mají jakoukoliv poruchu komunikace. Sociální pracovník proto
musí být vybaven dovednostmi nutnými k navázání kontaktu a k rozpoznání potĜeb
svých klientĤ.
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Podmínky
autonomie

Pozornost
a naslouchání

Komunikace
dotykem

Obecné zásady komunikace se seniorem
K navázání kontaktu se seniorem je nezbytné dodržovat urþité zásady,
které mohou být pro pomáhající urþitou inspirací. Jak uvádí Pichaud a Thareauová
(1998), dorozumívání se starými lidmi má být pĜedevším jasné, výstižné a má
respektovat pĜípadné zhoršení sluchu seniora. PĜi komunikaci s nedoslýchavým
þlovČkem je tĜeba více se soustĜedit na celý komunikaþní proces, což zahrnuje: hledČt
druhému do tváĜe, mluvit pomalu a hlasitČji než obvykle, ale tónem co možná
nejnižším, peþlivČ artikulovat a tvoĜit krátké vČty.
U starých lidí se také mĤže pracovník DpS setkat s tím, že jejich projev je velice
pomalý, a proto by mČl být trpČlivý. Ke zpomalení dochází zejména z únavy. Klient
potĜebuje delší dobu na to, aby sdČlenému obsahu porozumČl, nalezl odpovČć
a vyjádĜil ji slovy. PĜi komunikaci se seniorem by se tedy mČl pomáhající pĜizpĤsobit
jeho tempu a rytmu.
DĤležité je rovnČž dodržování osobní zóny klienta, pĜiþemž by mČlo být
respektováno urþité jeho soukromí. Ale na druhou stranu by pomáhající pracovník
nemČl být vzdálen pĜespĜíliš. Pichaud a Thareauová (1999) poznamenávají, že peþující
se „vzdaluje“ v pĜípadČ, kdy si na seniora neudČlá þas. VČnuje se pouze povinnostem
na úkor kontaktu s klientem. Jak autoĜi dále uvádČjí, když o starého þlovČka peþují dva
nebo více lidí souþasnČ, bývají mu pĜíliš „vzdáleni“, mluví-li pouze spolu a starý
þlovČk zĤstává stranou.
PodceĖováno by nemČlo být ani naĜíkání a stČžování si klienta na urþité potíže,
kterými ve skuteþnosti netrpí. MĤže se jednat o volání o pomoc. Neduhy a potíže tak
mohou nahrazovat slova. Proto by pracovníci DpS mČli být k tČmto projevĤm
dostateþnČ pozorní.
Pomoci nám v dorozumívání mĤže také zdĤrazĖování klíþových slov – to starému
þlovČku umožĖuje lépe vnímané strukturovat. (Klimentová, E., 2002)
Je dĤležité si uvČdomit, že þlovČk potĜebuje mluvit a být poslouchán. PĜedevším
u seniorĤ je naslouchání podstatné. Lidé v tomto vČku velmi rádi povídají o svém
životČ, rodinČ. Pokud jim pracovníci budou naslouchat trpČlivČ a s projeveným
zájmem, pomĤže jim to v získání jejich dĤvČry. A právČ dĤvČra je dĤležitá k tomu,
aby jim klient dokázal svČĜit svá pĜání, touhy, cíle a potĜeby, jež jsou pro nČj dĤležité.
V pĜípadČ, že klient pracovníkovi vČĜí, je s ním plánování prĤbČhu sociální služby
jednodušší a smysluplnČjší.
Komunikace se seniorem se ztíženým dorozumíváním
Pracovníci DpS se však pĜi plánování nevyhnou ani klientĤm, kteĜí se verbálnČ
nedorozumívají. Jedná se napĜ. o klienty s Alzheimerovou chorobou. Tito lidé jsou
jednou z nejvíce ohrožených skupin mezi uživateli sociálních služeb. Nejsou þasto
schopni jasnČ, srozumitelnČ a v plném rozsahu vyjádĜit své požadavky. (Johnová, M.;
ýermáková, K., 2002) V daných pĜípadech nastupují jiné formy komunikace.
Z vlastní zkušenosti vím, že u tČchto klientĤ je velmi vhodné používání doteku.
Pomocí kontaktu rukou poznáme, zda je klientovi naše pĜítomnosti pĜíjemná
þi naopak. MĤžeme se ho zeptat na urþitou otázku a on nám mĤže prostĜednictvím
stisku ruky dát odpovČć. Také mu tímto dotykem vyjadĜujeme podporu, lásku,
porozumČní. SamozĜejmČ k nČmu pĜipojíme pohled, který vyjadĜuje úþast a zájem
o klienta. Další neverbální projevy seniora nám, pokud jej dostateþnČ známe a jsme
vnímaví, napoví, co klient cítí. Jak však upozorĖuje Zgola, není vhodné používat
doteku dĜíve, než zjistíme, zda již mĤžeme proniknout do osobního prostoru klienta.
(Zgola, J., 2003)
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Ve své knize „ÚspČšná péþe o þlovČka s demencí“, uvádí autorka Zgola, J. (2003)
nČkolik obecných a praktických podnČtĤ ke komunikaci s tČmito klienty. Vybrané
uvádíme:
• K þlovČku s demencí je tĜeba vždy pĜistupovat otevĜenČ, pĜátelsky a laskavČ.
A to i v pĜípadech, kdy je situace naléhavá nebo je pomáhající rozrušen.
Pokud pociĢuje pracovník úzkost nebo urþité napČtí, má to dopad i na reakce
protistrany.
• Pracovník by si mČl ovČĜit, že klient vČnuje probíhajícímu rozhovoru
nebo úkolu veškerou pozornost a sám by mČl být koncentrovaný. Na druhou
stranu, jestliže je pracovník duchem nepĜítomný, rozptýlený nebo roztČkaný,
osoba to vycítí a bude pro ni obtížnČjší soustĜedit se na dané téma.
• Vhodné je rovnČž mluvit pomalu, ale klienta „neznevažovat“.
• Jestliže nemocný reaguje negativnČ nebo je nervózní, je vhodné nezaþínat spor
a vyhnout se domluvám.

Rady
a doporuení

PĜi komunikaci s klienty s poruchou dorozumívání je rovnČž pĜíhodné používat
speciální metody. Jako pĜíklad uvádíme nČkteré z tČchto metod – validaþní terapii,
preterapii a bazální stimulaci.
Pro zájemce
Validaní terapie je specifická technika, která pomáhá lidem lépe zvládat jejich
problémy. Její podstatou je proniknout do vnitĜního svta zážitkĤ dezorientovaných
osob a nezbytné je získat si jejich dĤvru a pocit jistoty, který obnovuje vlastní
sebehodnotu a zmenšuje stres v život starých osob. Validaní terapie pomáhá svým
uživatelĤm nasloucháním a vciĢováním se. PĜi práci se starými lidmi je nutné
si uvdomit, že primární jsou jejich potĜeby, ne ty, které se jim snažíme pĜisoudit
i pĜidlit. (Klimentová, E., 2002)
Preterapie stejn jako validace umožuje navázat kontakt a budovat vztah s lidmi,
kteĜí obtížn komunikují nebo nemohou komunikovat vĤbec. PatĜí k metodám,
které vycházejí z tradic humanistické psychologie. Je velice obtížné poskytnout pomoc
lidem, u kterých se nám nedaĜí vstoupit do jejich vnitĜního svta. Jejich možnosti
navázat kontakt s okolím, komunikovat a sdlovat tak své potĜeby, pĜání a obavy jsou
siln narušeny nejen zdravotním stavem, ale i vnjšími podmínkami života.
Je prokázáno, že je vnováno daleko mén pozornosti lidem, kteĜí nekomunikují
nebo komunikují jen s obtížemi. Preterapie nabízí techniky, jimiž pomáhající
pracovník mĤže podpoĜit nemocného lovka, aby vyjádĜil to, co prožívá uvnitĜ.
Východiskem preterapie je dĤsledné uplatĖování pĜístupu orientovaného na klienta.
Profesionálové jsou trénováni v trplivé snaze navázat kontakt s tmito klienty
reagováním na jejich nejjemnjší iniciativy. Posilují u klienta kontakt s realitou,
se sebou samým a s druhou osobou. Preterapie vychází z pĜedpokladu, že lovk,
který si uvdomuje svĤj vnitĜní svt, mĤže lépe zvládat stres a uchovat si autonomii
a kontrolu. Tuto metodu lze uplatnit v každodenní práci napĜ. s lidmi s demencí,
s tžkou depresí, psychózou nebo jiným typem postižení. (Matoušek, O., 2005)
Bazální stimulace umožuje vytvoĜit a udržet kontakt tže postiženého lovka
s okolím. Stejn jako plánování zamČĜené na þlovČka, tak i bazální stimulace staví
nikoli na deficitech, ale na zachovalých schopnostech, které se snaží rozvíjet.
Podstatou konceptu je poskytování vhodných stimulĤ respektujících dĜívČjší životní
zkušenosti a návyky, ale i budoucí potĜeby. Základní myšlenkou je holistický pohled
na klienta a úzké propojení pohybu, vnímání a komunikace. (Johnová, M., 2006)
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PrĤvodce studiem
Již jste se dozvČdČli nČco o významu analýzy potĜeb (první fázi plánování sociálních
služeb) a komunikace. Dalším velmi dĤležitým prvkem, je osobnost samotného
pomáhajícího pracovníka. MĤže jím být sociální pracovník, nebo pracovník sociální
péþe, pĜípadnČ nČkdo ze zdravotního personálu. Z našeho pohledu by však mČl
významné místo zastávat právČ sociální pracovník, a proto budeme jeho úloze
v individuálním plánování sociálních služeb vČnovat následující þást textu.
Sociální pracovník DpS jako úþastník individuálního plánování
Sociální pracovník má v zaĜízení DpS významnou roli, neboĢ plní spoustu funkcí,
které jsou velmi nároþné. Jak uvádí Johnová, ýermáková (2002) klíþem ke kvalitní
službČ jsou pracovníci – jejich dovednosti, vzdČlání, vedení, podpora a podmínky,
které pro práci mají. A proto je vhodné dávat velký dĤraz na výbČr zamČstnancĤ
na tuto pozici. Musí splĖovat mnoho požadavkĤ, které nespoþívají pouze
ve znalostech, ale pĜedevším v empatii vi starým lidem. Tito pracovníci by mČli brát
zĜetel na zmČny v chování starého þlovČka a pĜi jednání s klientem být dostateþnČ
citliví a ohleduplní. V praxi však þasto není výjimkou, že jeden sociální pracovník má
vČtší okruh klientĤ. To má mnohdy za následek, že jsou na sociálního pracovníka
kladeny pĜíliš vysoké nároky, a tak je pod tíhou administrativy daleko þastČji
v kanceláĜi namísto práce se samotným klientem. NovČ zavádČné standardy kvality
sociálních služeb tyto nároky ještČ zvyšují.

PĜed pĜijetím
klienta do DpS

Po pĜijetí
klienta do DpS

ýinnosti sociálního pracovníka v souvislosti s pĜijetím seniora do zaĜízení
PĜed pĜíchodem do DpS se sociální pracovník seznamuje s budoucím uživatelem.
Mezi jeho kompetence patĜí: vyĜizování žádostí o pĜijetí od DpS, sociální šetĜení
v místČ bydlištČ, provádČní rozhovorĤ se zájemcem o službu, pĜijímání seniora
k pobytu, zajišĢování zkušebních pobytĤ aj. Tato zmČna je významným zásahem
do života seniora, a proto by sociální pracovnice mČla ke klientovi pĜistupovat velmi
citlivČ, s pochopením a laskavým chováním. Je vhodné, aby klient dopĜedu znal
prostĜedí, které bude jeho domovem. PĜi této pĜíležitosti je pĜíhodné klientovi
pĜedstavit zaĜízení, nabízené služby, personál, ostatní klienty. Jak uvádí Matoušek
(2005), zaĜízení pro seniory, které usiluje o dobrou kvalitu služeb, má pro pĜijímání
klientĤ vypracován standard.
PĜed pĜijetím, pĜípadnČ po pĜijetí, je uzavĜena smlouva s klientem a vypracován
individuální plán prĤbČhu sociálních služeb, pĜi kterém je klient hlavním aktérem.
Sociální pracovník mĤže být vhodnou osobou, která celý tento proces koordinuje.
Je vhodné, aby klient hned na zaþátku dostal svého klíþového pracovníka þi blízkou
osobu, na kterou se bude moci v jakémkoliv pĜípadČ obrátit.
Sociální pracovník rovnČž navazuje pĜi jednání s uživatelem spolupráci také s jeho
rodinou, kterou se snaží zapojit do života instituce a do péþe o klienta. Kontakt
s rodinou je navázán, když pĜíbuzní zaþnou uvažovat o umístČní seniora do DpS a tato
zaĜízení navštíví, þímž vzniká prvotní spolupráce. PĜijetím seniora do DpS se rodinní
pĜíslušníci zodpovČdnosti nezbavují a neukonþují tak své povinnosti k dané osobČ.
Bylo prokázáno, jak upozorĖuje Matoušek (2005), že s délkou pobytu starých lidí
v instituci klesá i þetnost návštČv. Tomuto stavu by se však sociální pracovník mČl
snažit pĜedcházet. Rodina je pro seniora velmi dĤležitá a pĜi zmČnČ prostĜedí seniora je
její funkce ještČ významnČjší.
NávštČvy pĜíbuzných by nemČly mít pouze formální charakter, ale mČly by plnit
svĤj definovaný úþel a mít svou funkci v individuálním plánu klienta (Zgola, J., 2003).

28

PĜíbuzní by mČli se seniorem trávit volný þas (napĜ. þíst mu, hrát s ním karty, hry,
povídat si, jít na procházku, úþastnit se akcí poĜádaných domovem). U klienta
se ztíženou komunikací je možné pomáhat mu s jídlem (v období snídanČ, obČda,
veþeĜe, svaþin), držet jej za ruku nebo s ním tiše sedČt a poslouchat hudbu.
Pokud rodina projevuje zájem o svého pĜíbuzného, mČl by se sociální pracovník snažit
poskytnout veškerou podporu k tomu, aby rodina mohla a umČla naplovat poteby
seniora a prožívat s ním veškeré hezké chvilky (Matoušek, O., 2005).
Postoj sociálního pracovníka k seniorovi
V pomáhajících profesích pedstavuje významnou roli vztah pomáhajícího
a klienta. Nkteí pomáhající však mohou mít ke klientm nevhodný postoj,
aĢ už se jedná o pĜístup neosobní þi nadĜazený. Avšak ani pĜíliš angažovaný
pracovník, který se snaží za každou cenu klientovi pomoci a obČtovat se pro nČj, není
vhodný. (KopĜiva, K., 1997) V souvislosti se zavádČním standard kvality pée
je upednostována pi práci s klienty v sociálních službách podpora místo pée.
Úkolem sociálního pracovníka je ponechat starému lovku co nejvíce nezávislosti
a posilovat jeho samostatnost. Je vhodnjší klientovi poskytnout minimáln tolik
podpory, kolik si vyžaduje jeho stav, piemž mu ponecháme maximum vlastního
rozhodnutí. Do jaké míry nabízené podpory využije, je zcela jeho rozhodnutí
a my ho nemžeme nutit k opaku. (Klimentová, E., 2002)
Jak uvádí Johnová, ermáková (2002), standardy kvality sociálních služeb
stanovují jako nutnost ponechat uživatelm volbu ohledn ešení jejich nepíznivé
sociální situace, možnost rozhodovat se. Znamená to, že poskytovatelé respektují
osobní, subjektivní názor uživatel na to, jak chtjí žít a využívat nabízené sociální
služby.
Zajistit možnost volby však nkdy mže znamenat velké dilema. Napíklad
v pípad, kdy názor odborníka, bude v pímém protikladu k tomu, co chce uživatel
zaízení. (Johnová, M.; ermáková, K., 2002)
Co však sociální pracovník mže uinit, je použít veškeré dostupné prostedky
k tomu, aby uživatelé služeb porozumli alternativám, aby se mohli rozhodnout
s vdomím toho, co pro n jejich volba znamená.
Je však zejmé, že v praxi se vyskytují i postoje k seniorovi, které se více než
vzdalují od podpory. Gilbert Leclerc pozoroval rzné metody práce a na tomto základ
zaznamenal tyi typy pomáhajících:
• Prvním z nich je autoritativní typ. Sociální pracovník tohoto chování má
tendenci starému lovku vnucovat svj názor a svá rozhodnutí. Pedpokládá,
že nejlépe ví, co je pro seniora dobré. Spíše dbá na to, co osobám,
o které peuje, chybí, než co by mohly dlat.
• Další pedstavuje manipulující typ, který na rozdíl od prvního typu chování
nevnucuje svá rozhodnutí z pozice postavení a své moci, ale manipuluje
ošetovaným tak, aby dosáhl svého cíle (dlá si s lovkem, co chce),
a nerespektuje jeho autonomii. Manipulující typ mže vyhrožovat, vysmívat se
a bohužel také trestat. Jeho chování je poznamenáno uritým pohrdáním
a hlavn mu chybí schopnost vidt skutené poteby lovka. Jeho základní
problém tedy spoívá v tom, že si iní nároky rozhodovat za druhého,
místo aby starého lovka vyslechl a akceptoval jeho poteby a touhu
po autonomii.
• Tetí je ochranitelský typ, který se stará o klienta do té míry, že mu brání
v innosti pod záminkou, že na nj všude íhá njaké nebezpeí. Vykonává pak
za starého lovka všechno a tím mu brání rozvíjet jeho autonomii. Je však
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tĜeba zmínit, že není jednoduché pokaždé utvoĜit rovnováhu mezi bezpeþností
a svobodou. V DpS bydlí klienti, kteĜí jsou zdravotnČ a fyzicky mnohdy
v poĜádku, ale trpí napĜ. demencí, a proto nejsou þasto schopni reálnČ zhodnotit
situaci. Mohou si ublížit napĜíklad pádem, který mĤže mít pro starého þlovČka
nedozírné následky. Je tedy otázkou, zda dát þlovČku prostor i za tČchto
okolností. Na druhou stranu je pohyb mnohdy jediným svobodným poþinem
pro takto nemocného klienta. MĤže si rozhodnout, jakým smČrem jít,
dle vlastní svobodné vĤle. Není tedy þasto vĤbec jednoduché, zda dbát
na bezpeþnosti þi na rozhodnutí klienta.
Posledním pĜíkladem je spolupracující typ. Sociální pracovník je pozorný
ke schopnostem starého þlovČka a nezamČĜuje se pouze na jeho závislost.
Nechává starému þlovČku co nejširší pole jeho autonomie. PĜedpokladem je,
že sociální pracovník akceptuje horší kvalitu a menší rychlost þinnosti.
Neprosazuje svou moc, þímž ponechává starému þlovČku co nejvČtší míru
autonomie. Spolupracující typ nechává druhého dČlat nebo dČlá podle jeho
rytmu. (Pichaud, C.; Thareauová, I., 1999) Tento typ považuji za nejvhodnČjší.
Avšak je tĜeba zdĤraznit skuteþnost, že v DpS není takový poþet,
aĢ už sociálních pracovníkĤ, spoleþníkĤ, peþovatelĤ þi sester, který by
umožĖoval celodenní individuální „péþi“ o jednoho klienta.

PrĤvodce studiem
Nyní by vám již nic nemČlo bránit v tom, abyste poznali samotný proces individuálního
plánování, který vám v následující þásti pĜedkládáme.
Individuální plánování prĤbČhu sociální služby
PĜi naplĖování standardĤ kvality sociálních služeb je dĤležité si uvČdomit
východisko nové právní úpravy sociálních služeb. Tím je sociální zaþleĖování,
pĜi nČmž osoby sociálnČ vylouþené nebo sociálním vylouþením ohrožené dosáhnou
pĜíležitostí a možností, které jim napomáhají plnČ se zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života spoleþnosti a žít zpĤsobem, který je ve spoleþnosti
považován za bČžný. Pozornost je kladena pĜedevším k osobním cílĤm, potĜebám
uživatele a jeho schopnostem, z nichž se pĜi plánování služby vychází. (Johnová, M.,
2006)
Jak uvádí Johnová (2006), samotná znalost zákonných ustanovení a standardĤ
kvality sociálních služeb nestaþí pro kvalitní poskytování služeb. Standardy jsou pouze
mČĜítky, jimiž se posuzuje, do jaké míry jsou plnČny dané požadavky a povinnosti,
což je nutné si uvČdomit. Dle autorky je dále nezbytné znát principy plánování
zamČĜeného na þlovČka a metody individuálního plánování, které z tČchto principĤ
vycházejí.
Principy individuálního plánování
K bližšímu pochopení standardĤ kvality sociálních služeb jako celku a jejich
úspČšnému zavádČní je nezbytné se zabývat jednotlivými principy individuálního
plánování.
• „Plánování se zamČĜuje pĜedevším na þlovČka, teprve na druhém místČ je
urþující diagnóza.
• Užívá se spíše pĜirozený jazyk než profesionální terminologie.
• AktivnČ se zjišĢují pĜedpoklady a schopnosti þlovČka v podmínkách
spoleþenského života. Do popĜedí se dostávají jeho vlohy a silné stránky.
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Plán se zamČĜuje na odlišné životní zkušenosti (místo orientace na menší
výkon).
Posiluje se aktivní úþast þlovČka a lidí, kteĜí ho nejvíce znají. DĤležitou roli
hrají neformální zdroje (tj. rodina, pĜátelé, sousedé apod.).
Definují se žádoucí zmČny v životČ þlovČka. „Vychází se z pĜání a potĜeb
þlovČka, nikoli z možností stávajících programĤ organizace poskytující
služby.“ (Johnová, M., 2006, str. 2)

Po shrnutí tČchto principĤ, mĤže být jednoznaþnČ Ĝeþeno, že do popĜedí se dostává
pĜedevším klient. PĜi sestavování plánĤ tedy musí personál dbát na pĜání klienta,
pĜestože by sám pomáhající volil rozdílnou cestu. Je nutné dodržovat i urþité hranice,
které jsou dány závazným kodexem. PĜání klienta nemĤže být postaveno nade vše,
neboĢ pokud by jeho požadavek hraniþil s urþitými etickými zásadami nebo mČl
poškozovat klientovo zdraví, není možné v tČchto pĜípadech klientovi vyhovČt.
Cyklus plánování
Cyklus plánování zamČĜeného na þlovČka je stejný jako jakékoli jiné plánování.
Skládá se z tČchto þástí: mapování, plánování podpory, realizace plánu a mČĜení
výsledkĤ. (Johnová, M., 2006)
V rámci mapování je tĜeba uskuteþnit dva stČžejní úkoly: pĜipravit tzv. osobní
profil a analyzovat míru potĜeb daného klienta.
Osobní profil pĜedstavuje souhrn toho, jak si klient pĜedstavuje svĤj život
ve stanovených oblastech. Jeho smyslem je hloubČji porozumČt preferencím þlovČka,
jeho volbám, tomu co má rád. MĤže ukázat mnoho z osobního životního stylu þlovČka
– jaké situace má rád, jaké je jeho oblíbené jídlo, kam rád chodí atd. To usnadní najít
odpovídající cíle. Výsledkem mĤže být napĜíklad pĜehled oblíbených a neoblíbených
aktivit. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
DĤležitou souþástí osobního profilu je popis osobní historie (seznam dĤležitých
mezníkĤ a událostí v životČ þlovČka) a širších, dlouhodobých životních cílĤ.
Druhým dĤležitým úkolem ve fázi mapování je analyzovat potĜeby klienta.
Namísto zdravotních a jiných diagnóz se zaþínáme orientovat na potĜeby þlovČka:
co potĜebuje ke zvýšení míry sociálního zaþlenČní, k osobnímu rozvoji a spokojenosti,
k bČžnému životu (viz výše). Osobní profil a analýza potĜeb jsou nepostradatelným
zdrojem informací pro fázi plánování podpory. Je nezbytné, aby se tohoto stádia
úþastnil nejen þlovČk, pro kterého je plán pĜipravován a pracovník zaĜízení (klíþový
pracovník, koordinátor plánování, zapisovatel, moderátor, opatrovník, pĜípadnČ další
odborník), ale rovnČž neprofesionál, který se mĤže stát neformálním zdrojem podpory.
MĤže jít o þlena užší i širší rodiny, pĜítele, kamaráda, souseda, spolupracovníka apod.

Mapování

ZámČrem fáze plánování je: stanovit prioritní oblasti Ĝešení, formulovat osobní
cíle klienta stanovit jednotlivé kroky k jejich naplnČní, identifikovat použitelné zdroje,
urþit odpovČdné osoby a termíny. Osobní cíle musí být rovnČž mČĜitelné,
což pĜedstavuje stanovení jasných kritérií jejich naplnČní. Nadále je dĤležité brát zĜetel
na to, že smyslem sociálních služeb je sociální zaþlenČní klienta. Je tedy nutné
klientovi umožnit využívat bČžné zdroje, které mu umožní žít zcela obvyklým
zpĤsobem. (Johnová, M., 2006)

Plánování
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Realizace
plánu

PĜi fázi realizace plánu je dĤležitá znalost specifických metod uþení. Díky jejich
použití se i lidé s pomČrnČ tČžkým mentálním postižením nauþí samostatnČ zvládat
Ĝadu každodenních dovedností. (Johnová, M., 2006)

MČĜení
výsledkĤ

Poslední fází individuálního plánování je mČĜení výsledkĤ, tedy toho, do jaké míry
se realizace plánu blíží naplánovaným cílĤm. Individuální plánování je dlouhodobým
procesem, a proto mĤže být na základČ zjištČných výsledkĤ zahájena další fáze
mapování a na ni navazující plánování podpory.
Johnová (2006) uvádí, že pĜi zavádČní principĤ plánování zamČĜeného na þlovČka
je vhodné zaþínat s klienty, u nichž lze pĜedpokládat, že jejich blízcí budou
spolupracovat a se kterými je navázána funkþní komunikace. Dále je dĤležité pĜipravit
pracovníky zaĜízení na plánování a zaþít pomalu s jedním až dvČma klienty.
Analýza individuálního plánování prĤbČhu sociální služby
Následující text bude vČnován individuálnímu plánování prĤbČhu sociální služby
v návaznosti na standard þíslo pČt. Kapitola je rozþlenČna na jednotlivá kritéria
a vychází z publikace „ZavádČní standardĤ kvality sociálních služeb do praxe“.
(Johnová, M.; ýermáková, K., 2002) Jednotlivá kritéria mají význam pĜedevším
z hlediska mČĜitelnosti a srozumitelnosti. Pro lepší orientaci jsou kritéria nazvána
dle obsahu, kterého se nejvíce dotýkají.

Požadavky
na osobní cíl

Osobní cíl uživatele
„PrĤbČh služby vychází pĜedevším z vnitĜních zdrojĤ a možností uživatele, sleduje
dosažení dohodnutých osobních cílĤ a je plánován spoleþnČ s uživatelem.“
(Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s. 45)
Poskytování sociální služby musí tedy, dle výše uvedeného, sledovat jasný cíl,
který je pro jednotlivé uživatele pĜeveden do podoby tzv. osobního cíle.
Ten pĜedstavuje to, þeho chce uživatel prostĜednictvím služby dosáhnout.
DobĜe formulovaný osobní cíl musí splĖovat daná kritéria:
• být pro zájemce významný, tedy osobnČ pĜínosný,
• být malý a to natolik, aby jej bylo možné dosáhnout v pĜedstavitelné dobČ;
je vhodné rozdČlit velký cíl na Ĝadu krokĤ, které jsou postupnČ dosahovány,
• být konkrétní; pokud je cíl pĜíliš neurþitý, je složité ovČĜit, zda jej už bylo
dosaženo; konkrétnČ formulovaný cíl mĤže být, napĜ. budu spokojená,
pokud budu každý den chodit na dvacetiminutovou procházku kolem domova,
• týkat se výskytu, nikoli nepĜítomnosti nČþeho, þímž je myšleno vČnovat se
tomu, þeho chce klient dosáhnout nikoliv opaku,
• pojmenovat zaþátek, což souvisí s rozþlenČním jednoho hlavního cíle
do jednotlivých krokĤ; je vhodné zaþít od tČch stČžejních a pokraþujeme tČmi
ostatními,
• být realistický, tedy takový, aby bylo v možnostech klienta jej dosáhnout;
personál nemĤže umožnit klientovi setkat se s þlovČkem, který již zemĜel,
ale je v jeho silách prohlížet si s klientem fotky a povídat si s ním o zemĜelém,
• dosahování cíle musí stát úsilí. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
Pokud má být osobního cíle dosaženo, musí poskytovatel i uživatel služby
pĜedevším vČdČt, þeho má být konkrétnČ dosaženo, za jakou dobu a jakými postupy,
jak pozná dosažení cíle a jaké zdroje mĤže k tomu využít. Uvedených informací
je dosaženo naplánováním osobního cíle uživatele, o þemž je vedena písemná
dokumentace, tradiþnČ oznaþována jako individuální plán prĤbČhu sociální služby.
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Hlavním problémem, na který se naráží v souvislosti s tímto kritériem je nejasný
nebo pĜíliš obecný cíl, kterého má být dosaženo, a nestanovený termín plnČní cíle.
NaplĖování daného kritéria je rozpoznáno v pĜípadČ, že osobní spis uživatele
obsahuje dojednaný osobní cíl, postup jak a kdy jej bude dosaženo. Pozornost je
kladena na konkrétnost plánĤ. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
Úkol (K1)
Pokuste se formulovat alespoĖ jeden možný osobní cíl uživatele sociálních služeb
v domovČ pro seniory.
PĜehodnocování, zmČna cíle
„NaplĖování osobních cílĤ uživatele je v prĤbČhu služby pĜehodnocováno.
Uživatel má možnost mČnit své osobní cíle.“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002,
s. 47)
PĜi plánování dlouhodobých služeb nemĤže personál oþekávat, že pĜi realizaci
plánované služby nenarazí na problémy þi situace, se kterými dopĜedu nepoþítá.
MĤže se napĜíklad zhoršit zdravotní stav uživatelĤ, což mĤže být právČ u seniorĤ
pĜedpokládáno. Taková zmČna zpĤsobí nutnost daný plán pĜepracovat. To však
neznamená neúspČch. Naopak situace, že by se pracovník neustále Ĝídil plánem
a nevyboþoval z cíle, který se pro nČj v tu danou chvíli stává bezpĜedmČtný,
je nepĜijatelná. Personál by mČl naopak zmČnu osobních cílĤ a plánĤ uživatele vnímat
jako zcela pĜirozený jev. Aby bylo pĜedcházeno chybám, je vhodné dané plány
aktualizovat. PĜehodnocování plánĤ a jejich zmČna mĤže být rovnČž stanovena
konkrétnČ ve vnitĜních pravidlech zaĜízení. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
VnitĜní pravidla plánování služby
„ZaĜízení má vypracována písemná vnitĜní pravidla, kterými se Ĝídí plánování
procesu poskytování služeb. ZaĜízení stanoví takto pravidla v závislosti na charakteru
služeb. V závislosti na charakteru služby je stanoven zpĤsob, jakým je zaznamenán
prĤbČh jejího poskytování (vþetnČ termínĤ a zpĤsobu, jakým mĤže být poskytování
služby pĜehodnoceno).“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s. 47)
VnitĜní pravidla by nemČla být pĜíliš obecná. Postup pĜi plánování by tak byl
nejasný. PĜípravy pravidel by se mČli úþastnit všichni pracovníci, kteĜí se vČnují pĜímé
práci s uživateli služeb. MČli by být s nimi ztotožnČni, znát je, a také je používat.
Z uvedeného vyplývá, že plánování služeb jednotlivým uživatelĤm by mČlo
stanoveným pravidlĤm odpovídat.
Dále uvádíme nČkteré zásady pro práci s klientem, které mohou být inspirací právČ
pro zmínČná vnitĜní pravidla plánování služby:
• preferovat pĜednosti, zájmy a talent þlovČka namísto jeho omezení,
• zdĤrazĖovat aktivitu uživatele a jeho úþast na plánování,
• brát uživatele jako rovnocenného partnera,
• naplánovaný cíl musí být pĜedevším cílem uživatele,
• využívat jak formální, tak i neformální zdroje, které jsou v zaĜízení k dispozici,
• zamČĜit se na pĜedstavy uživatele, naopak pĜekážky a problémy Ĝešit
až v následujících fázích plánování,
• zohledĖovat individuální možnosti a pĜání uživatele,
• blízkým osobám uživatele umožnit úþast, pokud si jí uživatel pĜeje,
• brát zĜetele na to, že plány se mĤžou mČnit. (Johnová, M.; ýermáková, K.,
2002)
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Písemný
záznam

NeménČ dĤležitý je písemný záznam plánování služby. Ten je nezbytný pĜedevším
tam, kde je do poskytování služby zapojeno více pracovníkĤ. Záznamy slouží
k pĜedávání informací mezi všemi zúþastnČnými. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
Klíþový pracovník
„Za plánování a prĤbČh služby pro jednotlivé uživatele odpovídají konkrétní
pracovníci zaĜízení.“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s.. 48)
PĜenesení odpovČdnosti na konkrétní pracovníky vychází z konceptu,
který vychází ze zahraniþí a je známý jako case management, v þeském pĜekladu
pĜípadové vedení. Má význam, pokud se na zajištČní služeb podílí více þlenĤ
pracovního týmu a je tĜeba spolupracovat s dalšími institucemi, organizacemi, rodinou.
V tomto pĜípadČ je stanoven klíþový pracovník, který:
• IniciativnČ sleduje zájmy, potĜeby a cíle uživatele.
• Je koordinátorem práce týmu lidí, kteĜí jsou do služeb pro daného uživatele
zapojeni.
• Zodpovídá za vytvoĜení a aktualizaci individuálních plánĤ.
• Zodpovídá za realizaci individuálního plánu.
• Vyhledává a kontaktuje uživatele.
• Je terapeutem, poradcem þi obhájcem hájícím zájmy uživatele.
• ZprostĜedkovává služby poskytované nČkým dalším.
• Nakupuje služby potĜebné pro uživatele.
Jméno pracovníka, který konkrétnČ odpovídá za plnČní služby u daného uživatele,
by mČlo být uvedeno v jeho osobním spise, což neznamená pouze formalitu. Klíþový
pracovník by se mČl uživateli vČnovat a klient by mČl vČdČt, kdo je mu pĜidČlen.
Klíþový pracovník by mČl služby poskytovat rovnomČrnČ a pĜedcházet
poskytování služeb nČkterým klientĤm ve vČtší míĜe než ostatním. (Johnová, M.;
ýermáková, K., 2002)

Sdílení
informací

PĜedávání informací mezi zamČstnanci
„V zaĜízení je uplatĖován systém sdílení potĜebných informací o službách,
které jsou poskytovány jednotlivým uživatelĤm.“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002,
s. 49)
Toto kritérium vyvstává do popĜedí hlavnČ v pĜípadČ, že se do práce s uživatelem
zapojuje více pracovníkĤ v zaĜízení. Uvedu konkrétní pĜíklad. Jedná se o seniora,
který potĜebuje nČkolikrát do mČsíce na vyšetĜení do nemocnice. Jako doprovod je mu
urþen jiný pracovník než klíþový, v jehož kompetenci není doprovázení seniorĤ
po lékaĜích. Navíc má zmínČný senior proleženiny a musí pravidelnČ podstupovat
speciální masáže. Na tuto proceduru je mu rovnČž pĜidČlen jiný pracovník. Tito
zamČstnanci by spolu, dle zmínČného kritéria, mČli spolupracovat a pĜedávat si
informace o stávajícím stavu klienta.
Toto kritérium je také aktuální, když není uživatel služby schopen informovat
o sobČ a svých potĜebách. Klíþovému pracovníkovi je nápomocný þlen rodiny,
kamarád nebo i jiný zamČstnanec zaĜízení, který má ke klientovi blízký vztah.
Informace o klientovi je nutné zpracovávat tak, aby byly jednoduše pĜístupné
pro ostatní pracovníky. Je vhodné, aby informace byly po hromadČ (napĜíklad
ve složce se jménem klienta). Pokud u seniora spolupracuje více pracovníkĤ a každý
z nich si vede vlastní záznam, individuální, není obsah záznamĤ provázaný.
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Nezbytným prvkem pĜi výmČnČ údajĤ o daném klientovi jsou porady, na kterých
si pracovníci pĜedávají informaci a navrhují Ĝešení. (Johnová, M.; ýermáková, K.,
2002)
Kritéria k posouzení dosahování stanovených cílĤ
„ZaĜízení má stanovena kritéria pro posouzení toho, zda je dosahováno osobních
cílĤ uživatelĤ služeb.“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s. 49)
Vedení DpS by mČlo mít jasnou pĜedstavu o tom, jak má vypadat výsledek
poskytování konkrétní služby, aby ji mohli ukonþit nebo v ní pokraþovat. V pĜípadČ
domova pro seniory se po naplnČní stanoveného cíle urþí jiný zámČr. Vyplývá to
z povahy daného zaĜízení. V pĜípadČ, že poskytuje pobytové služby, budou cíle
dlouhodobého charakteru. Je rovnČž možné stanovit si nároþnČjší cíl, který se rozþlení
do jednotlivých etap, které jsou urþeny na rozmezí nČkolika mČsícĤ.
PĜínos plánování
Úskalím, které s individuálním plánováním souvisí, byl vČnován dostateþný
prostor. Je však potĜeba uvČdomit si i pozitivní stránky individuálního plánování.
Plánování služby napomáhá uživatelĤm mít pĜehled o službách, které jsou jim
poskytovány. Pro poskytovatele vede k zefektivnČní a zkvalitnČní práce. Pomocí
plánování je možno nalézt výhodnČjší Ĝešení nepĜíznivých sociálních situací, pĜedejít
možným rizikĤm, vyhnout se jim, pĜípadnČ se na nČ pĜipravit. Stanovení
a zaznamenání cílĤ usnadĖuje kontrolu kvality a efektivity služeb. Plánování také
smČĜuje k systematiþnosti v pĜístupu k uživatelĤm. Tím je pĜedcházeno nahodilostem
v poskytování služeb, þímž by se mohla snížit kvalita. Je také zabraĖováno napĜíklad
tomu, že by se personál více vČnoval jednomu uživateli oproti druhému. V pĜípadČ,
že je v domovČ pro seniory klient, který je problémovČjší, je možné, že mu
je vČnována vČtší pozornost než ostatním. Tím, že je vše naplánováno a zaznamenáno,
je smČĜováno ke stejné míĜe pozornosti u všech klientĤ. (Johnová, M.; ýermáková, K.,
2002)
Podpora a péþe
Jednou z dĤležitých podmínek plánování je aktivita klienta. Pro stanovení rozsahu
služeb je nutné vycházet z toho, co je uživatel služby schopen zvládnou sám, a s þím
již potĜebuje pomoci. Vychází se z možností þlovČka, pĜiþemž se smČĜuje k rozvoji
uživatele, k udržení jeho nezávislosti a zodpovČdnosti, což chápeme jako podporou.
Pokud je však klientĤm nabízena nadmČrnČ, mĤže smČĜovat k jejich vylouþení ze širší
spoleþnosti. Ta se oznaþuje jako péþe. (Johnová, M., ýermáková, K., 2002)
PĜi poskytování služby je volena právČ taková míra podpĤrných aktivit,
která je nezbytnČ nutná k dosažení stanoveného cíle.
Podpora však mĤže být poskytována, jen pokud má uživatel o rozvoj vlastní
samostatnosti zájem, jinak ji nelze poskytovat.
Je nutné si uvČdomit, jak uvádí ýermáková, Johnová (2002), že stejnČ nebezpeþné
jako zanedbávání péþe, je i ochranitelský pĜístup, který klientĤm znemožĖuje prožít
dĤstojný život.
Plánování dlouhodobých služeb – realizace
Jak uvádí ýermáková, Johnová (2002), pĜedevším je tĜeba si ujasnit, kdo se bude
plánování s uživatelem úþastnit. DĤležitým aktérem plánování je organizátor,
jehož hlavním úkolem je pomoci uživateli plánování porozumČt a rozhodnout se,
35

Úþastníci
plánování

ProstĜedí

Zdroje
naplnČní cílĤ

kdo se jej bude úþastnit a kde bude probíhat. V zaĜízení, kde je zaveden systém
pĜípadového vedení služeb, by mČl tuto funkci zastávat klíþový pracovník daného
uživatele. Dalšími úþastníky plánování mohou být lidé, kteĜí jsou pro uživatele dĤležití
(napĜ. rodinní pĜíslušníci), dále pracovníci zaĜízení, kteĜí se budou vČnovat pĜímé práci
s daným uživatelem, pĜípadnČ odborníci jiných zaĜízení þi institucí, kteĜí by mohli
pĜispČt k pĜípravČ a realizaci plánu. Složení plánovacího týmu bude pĜedevším záviset
na pĜání a potĜebách uživatele služby.
Je tĜeba si ujasnit, kde a jakým zpĤsobem bude plánování probíhat. „VýbČr místa
pro jednání je velmi dĤležitý. ProstĜedí, v nČmž se jednání bude odehrávat,
mĤže komunikaci se zájemcem usnadnit nebo naopak být pĜíþinou nezdaru.“ ProstĜedí,
které usnadní komunikaci s uživatelem, by mČlo být bezpeþné, bez rušivých vlivĤ,
pro zájemce dostupné. „Pravidlem je, že výbČr místa jednání vychází z informovaného
rozhodnutí zájemce a je zároveĖ akceptovatelné pro poskytovatele sociálních služeb.“
(Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s. 38)
Následuje sestavení osobního profilu a poté se stanoví cíle, kde je popsáno, þeho
chce prostĜednictvím služby uživatel dosáhnout. V této fázi je dĤležité, aby byla
pĜedstava o budoucnosti reálná. PĜi plánování cílĤ je tĜeba hledat cesty k jejich
naplnČní, nikoli dĤvody, proþ to nejde. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
Po formulaci cílĤ je tĜeba se zabývat zdroji, které jsou k naplnČní využity. Jedná se
o vnitĜní možnosti uživatele, tedy co je schopen zvládnout sám a co s pomocí. Další
zdroje tvoĜí známí, sousedé, rodina (zdroje neformální) a rĤzné instituce, komerþní
i veĜejné služby (zdroje formální). Usilujeme pĜedevším o minimalizaci závislosti
uživatele na sociální službČ, to je tĜeba mít stále na pamČti.
Na základČ zmapovaných zdrojĤ je vytvoĜen plán na dosažení cílĤ, který obsahuje
koneþný zámČr a postupné kroky sloužící k jeho dosažení.
Souþástí plánu je také stanovení konkrétních osob, které za splnČní jednotlivých
cílĤ v uvedeném þase odpovídají, a také data jejich naplnČní a pĜehodnocení plánu.
Dále je rovnČž nutné pĜedcházet rizikovým situacím. Ty jsou omezeny vymezením
míry rizika, což spoþívá v definování nebezpeþných situací, které mohou nastat
v pĜípadČ konkrétní þinnosti. Na základČ zkušeností se poté zpracují postupy,
jak riziko minimalizovat, aby vykonávání þinnosti þlovČku neublížilo. (Johnová, M.,
ýermáková, K., 2002)
KvalitnČ poskytovaná sociální služba, která vychází z osobních cílĤ uživatele
a naplĖuje standardy kvality, se opírá jednoznaþnČ o zásadu, že každý þlovČk
je schopen uplatnit právo svobodné volby, byĢ za zcela specifických podmínek
a jen v omezené míĜe. PrávČ z tČchto dĤvodĤ je tĜeba vČnovat jakémukoliv kontaktu
s uživatelem maximální pozornost. A pokud navíc pĜicházíme s klientem do styku
poprvé, je tĜeba se na jednání pĜipravit ještČ dĤkladnČji. (NapĜíklad je tĜeba zjistit,
jak je zvyklý senior komunikovat.)
Na závČr je nutné podotknout, že každé jednání bude individuální, stejnČ jako
každý zájemce o službu bude mít rozdílné požadavky na pĜítomnost jiných osob
a potĜebu podpory v oblasti komunikace. (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002)
Shrnutí
„Individuální plánování prĤbČhu sociální služby je zpĤsob, jak napomoci
uživatelĤm služeb mít pĜehled o službách, které jsou jim poskytovány. Vedou rovnČž
k systematiþnosti v pĜístupu k uživatelĤm, usnadĖují kontrolu kvality a efektivity
služeb, pĜedcházejí rizikovým situacím.“ (Johnová, M.; ýermáková, K., 2002, s. 45)

36

PĜi individuálním plánování se vychází pĜedevším z pĜání a potĜeb klienta
sociálního zaĜízení. Velmi dĤležitou roli hraje sociální komunikace. Významné místo
v procesu plánování sociálních služeb zastává sociální pracovník. Individuální
plánování sociálních služeb vychází ze StandardĤ kvality sociálních služeb.
Cyklus plánování zamČĜeného na þlovČka je stejný jako jakékoli jiné plánování.
Skládá se z tČchto þástí: mapování, plánování podpory, realizace plánu a mČĜení
výsledkĤ. (Johnová, M., 2006)
Je nutné respektovat práva a potĜeby samotného uživatele sociální služby. Vychází
z nich také osobní cíl uživatele. Je nutné respektovat urþité zásady a principy
pĜi plánování sociálních služeb.
Pojmy k zapamatování
Individuální plánování sociálních služeb, individuální plán sociálních služeb,
stárnutí, stáĜí, senior, domov pro seniory, sociální služba, kvalita sociálních služeb,
standardy kvality sociálních služeb, klíþový pracovník.
Kontrolní otázky
• Jak byste charakterizovali pojem individuální plánování sociální služby?
• Jaké jsou fáze individuálního plánování sociální služby?
• Jaký je význam analýzy potĜeb uživatel sociálních služeb v procesu plánování
sociálních služeb?
• Jaké jsou zásady komunikace se seniorem a seniorem se ztíženým
dorozumíváním?
• Jakou roli zastává sociální pracovník v procesu plánování sociální služby?
• Jaké jsou principy a pravidla individuálního plánování sociální služby?
• Analyzujte cyklus plánování sociální služby.
• Jaký je význam klíþového pracovníka v individuálním plánování sociální
služby?
Klíþ
K1: Možné osobní cíle uživatel:
• Klientovým cílem mže být napĜíklad studium španČlštiny. To však neznamená,
že klíþový pracovník zaþne studovat španČlštinu, aby mohl tento jazyk klienta
uþit. Jeho snahou však bude napĜ. zprostĜedkovat mu lekce španČlštiny
nebo mu koupí slovník španČlštiny. Klíþový pracovník není schopen osobnČ
všechna pĜání splnit, ale mže mu zprostĜedkovat tu možnost, si dané pĜání
splnit.
• Cílem klientky je setkat se bČhem následujících 3 mČsíc se svou dcerou,
kterou kvli osobním sporm již dlouho nevidČla. Klíþový pracovník nejdĜíve
obstará kontakt na dceru klientky. V další fázi zprostĜedkuje kontakt dcery
klientce a spoleþnČ se budou snažit nČjakou formou s dcerou zkontaktovat
(dopisem, telefonicky, mailem). Následujícím cílem bude spoleþnČ se domluvit
na schzce, kdy by dcera mohla klientku navštívit.
• Cílem klientky je navštČvovat každý mČsíc mČstskou knihovnu.
• Cílem klientky je pokojné dožití. Takové cíle nejsou v DpS žádnou výjimkou.
NČkteĜí senioĜi jsou spokojeni a nemají žádné další požadavky.
• Cílem klienta je mít soukromí. Klient trpí tím, že musí jeden pokoj sdílet
s dalšími spolubydlícími. Je to samotáĜ, který má rád ticho, pohodu a klid.
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Klient si tedy pĜeje mít pokoj, který bude obývat pouze sám. Protože však pokoj
není v dané dobČ k dispozici, opČt se daný cíl rozþlení. BČhem 14 dnĤ
pracovník zajistí klientovi alespoĖ þásteþné soukromí v podobČ závČsu,
který bude kolem lĤžka klienta. Dále s ním bude veškerý spoleþný þas trávit
samostatnČ v altánku zahrady. Klíþový pracovník uvČdomí sociální pracovnici,
aby pĜípadný volný pokoj pĜidČlila klientovi.
Cíl klienta je tĜídenní výlet do PaĜíže. Danou cestu by ráda klientka
realizovala v následujícím pĤl roku. Klíþový pracovník zprostĜedkuje klientce
katalogy cestovních kanceláĜí a pomĤže jí s výbČrem konkrétního výletu.
Cílem klienta je trávit jednou za þtrnáct dní svĤj volný þas s dobrovolníkem,
který by si s ním povídal o jeho oblíbených tématech.
Imobilní klientka by se ráda v blízké dobČ podívala po okolí mČsta.
Klientovým pĜáním mĤže být napĜ.: „Chci jet do Itálie.“ Pracovník mu nemČl
odpovČdČt: „No tak to asi nepĤjde.“ TĜeba tam klient nechce vyloženČ jet,
ale rád by si zavzpomínal, protože zde byl na dovolené (prohlédnutí fotografií,
vyprávČní). Nebo by se chtČl o zemi více dozvČdČt þi si pouze povídat
s pracovníkem o Itálii. Tím, že pracovník dané pĜání jedním tahem smete
ze stolu, mĤže zapĜíþinit, že už se klient více pracovníkovi nesvČĜí.
I kdyby pĜáním bylo zemĜít, pracovník by mČl klienta vyslechnout. MĤže se
jednat o pĜedplacení místa na hĜbitovČ nebo výbČr rakve. Pro lidi, kteĜí jsou
v posledním stadiu života, jsou tyto záležitosti velmi dĤležité. A my bychom je
nemČli zatracovat, ale brát je vážnČ. Pokud to tak nebude, klient k pracovníkovi
ztratí dĤvČru. A to je jeden z nejdĤležitČjších prvkĤ jejich spolupráce.
Klient by rád okopával zahrádku, a protože se blíží jaro, rád by si tento cíl
splnil do 2 mČsícĤ. V zaĜízení je velká zahrada, proto pracovník domluví
v domovČ, aby byla klientovi k dispozici þást zahrady.
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Komunikace a klient
Lenka Poláková

Cíle
Po prostudování tohoto textu:
• získáte pĜehled v základních pojmech týkajících se komunikace a rozhovoru
s klientem,
• budete schopni oddČlit jednotlivé fáze rozhovoru, identifikovat a interpretovat
podstatné znaky verbálního i neverbálního projevu,
• budete chápat nutnost sledování jednotlivých složek komunikátu v celku
a ve vzájemné vazbČ,
• uvČdomíte si podstatné jevy, ovlivĖující proces komunikace v prvním kontaktu
s klientem.
PrĤvodce studiem
Mezilidská komunikace znamená dorozumívání mezi lidmi, které mĤže být verbální,
slovní nebo neverbální, mimoslovní. Komunikaci mĤžeme chápat jako proces sociální
interakce. Lidské vztahy vznikají, upevĖují se a zase zanikají. Není možné se jim
vyhnout a stejnČ tak není možné nekomunikovat. V následující þásti textu se dozvíte
nČkteré dĤležité informace o komunikaci obecnČ a poté se blíže zamČĜíme
na neverbální komunikaci a její základní prostĜedky.

Model
komunikace

Zásady a principy mezilidské komunikace
Každá komunikace je sdČlení. Pro každého platí, že v interakci s dalšími þleny
spoleþnosti neustále komunikujeme, a to i tehdy, když jim nic nechceme Ĝíci.
Jednoduše nelze nekomunikovat. Každá komunikace podléhá interpretaci. SdČlení,
které chceme nČkomu pĜedat, k nČmu vČtšinou nedorazí tak pĜesnČ, jak jsme ho
pĤvodnČ vyslali. Je tomu tak proto, že každý z nás interpretuje významy jednotlivých
slov a okolností komunikace na základČ vlastní zkušenosti, která je pro každého
þlovČka zcela specifická.
Základní prĤbČh lidské komunikace znázorĖujeme následujícím modelem: vysílaþ
(komunikátor) – sdČluje zprávu (v zakódované podobČ) pĜijímaþi (komunikant).
K dorozumČní dochází, jestliže je vyslaná zpráva shodná s pĜijatou. PĜijímaþ hlásí
zpČt, jak zprávu dekódoval, jak ji pĜijal. Toto zpČtné hlášení oznaþujeme jako zpČtnou
vazbu.
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Úkol (K1)
Psychologická škola z Palo Alto dokázala, že úþelem mezilidské komunikace je kromČ
pĜenosu informace také vyvolávat chování. Na základČ tohoto zjištČní navrhli þlenČní
komunikace do dvou rovin (nČkdy se oznaþují jako dva aspekty komunikace).
Které to jsou? OdpovČć mĤžete najít v publikaci Watzlawicka a kolektivu
„Pragmatika lidské komunikace“.
Komunikace se dále dČlí
• podle míry uvČdomČlosti na zámČrnou – nezámČrnou,
• podle charakteru užívaných prostĜedkĤ na verbální – neverbální.
Pokud je verbální i neverbální složka komunikace v souladu, tak se jedná o sdČlení
kongruentní. Jestliže si jednotlivé složky odporují, tak hovoĜíme o komunikaci
nekongruentní.
Pro eliminaci pĜípadného nedorozumČní mĤžeme uvádČt nČkolik zpĤsobĤ chování,
které rozhovoru napomáhá. Jedná se pĜedevším o porozumČní vnitĜnímu svČtu lidí,
se kterými komunikujeme a snaha vidČt daný problém jejich oþima. NČkdy se tato
dovednost nazývá empatie. Jiným zpĤsobem je aktivní naslouchání, kdy je naše
pozornost plnČ soustĜedČna na hovoĜícího, akceptujeme jeho názory a pocity. Dále je
to ocenČní, respektování svČta hovoĜícího a opravdovost. To znamená, že je hovoĜící
sám sebou, jeho vyjadĜování, gesta, mimika, jednání odpovídají tomu, co cítí,
co si myslí a prožívá.
Neverbální komunikace
Neverbální komunikace využívá jako komunikaþní nástroje funkce pĜirozených
orgánĤ a tČla jako celku. Neverbální význam je nejþastČji výrazem emocionálního
stavu, který mĤžeme vyjadĜovat zámČrnČ þi nezámČrnČ. Chování dvou komunikujících
lidí mĤže být neverbální složkou regulováno, zesilováno nebo zeslabováno.
Neverbální, mimoslovní komunikace je fylogeneticky i ontogeneticky starší
než verbální. HĤĜe se kontroluje a ovládá vĤlí, proto je pro pracovníky v pomáhajících
profesích velmi významná. TvoĜí rezervoár dĤležitých informací o klientovi a jeho
aktuálním prožívání. Pracovník by také mČl co nejvíce vČdČt o své neverbalitČ,
tedy o tom, jak pĤsobí na ostatní lidi.
ProstĜedky neverbální komunikace jsou mimika, gestikulace, haptika, proxemika,
posturologie, kinezika, paralingvistika a produkce.
Výraz tváĜe v neverbální komunikaci zastává hlavní roli. SdČlujeme jí
nejintenzivnČjší emoce (pocity štČstí, neštČstí, pĜekvapení, strachu, aj.). Mimiku
odeþítáme z oblastí þela, oþí, víþek, tváĜe, nosu a úst. Pohledy oþí – jsou pĜítomny
témČĜ v každé sociální situaci. Lidé jsou velmi citliví na pohled z oþí do oþí a ještČ
více pohled trvající delší dobu. Rozumí se jí komunikace prostĜednictvím tváĜe.
Komunikátorem jsou oþi, ústa, þelo, brada, lícní svaly.
Oþi patĜí mezi nejvýznamnČjší komunikaþní kanály. Odvracení oþí, fixování
pohledu mimo klienta si klient þasto dešifruje jako nezájem nebo nejistotu pracovníka.
Problematický je i pĜíliš koncentrovaný pohled na klienta. Ten ho mĤže prožívat
jako napČtí, nejistotu a þasto ztrácí koncentraci a nit rozhovoru.
Zaþínající pracovník mĤže mít problémy s udržením oþního kontaktu. Doporuþuje
se, aby zaþal s pohledem tČsnČ nad oþi nebo koĜen nosu klienta.

41

ProstĜedky
neverbální
komunikace
Mimika

Oþi klienta jsou pro pracovníka velkým zdrojem informací o jeho prožívání.
Plachý klient bude uhýbat oþima, pohled mu bude pĜeskakovat z místa na místo.
Klient v odporu bude manifestaþnČ sledovat místa mimo pracovníka nebo se pokusí
o oþní souboj. Depresivní nebo úzkostný klient bude „koukat do zemČ“.
Ústa mohou vyjádĜit radost, nadšení, smutek, pĜekvapení, únavu, zlost, atd.
DĤležité jsou zejména ústní koutky. Zuby ukazujeme pĜi otevĜené radosti, zuby nám
mohou drkotat pĜi strachu atd. ÚsmČv vyjadĜuje radost, uvolnČní. V repertoáru
pracovníka mĤže znaþit povzbuzení, ocenČní. Klient nČkdy úsmČvem zakrývá
rozpaky, nejistotu nebo nepĜíjemnost situace.
Gestikulace

Gesto je výrazným pohybem nČkteré þásti lidského tČla, zejména rukou.
Frekvence a intenzita je podmínČná kulturnČ, osobnostnČ a situaþnČ. NČkterým gestĤm
všichni rozumČjí beze slov, jsou jakýmsi základním gestikulaþním slovníkem. PatĜí
sem napĜ. prostorové pĜíkazy, upozornČní, ovlivnČní.
Pracovník mĤže gesty vyjádĜit pĜijetí, nepĜijetí, otevĜenost, radost, povzbuzení, aj.
Klient vyjadĜuje prožívání, nejistotu, uzavĜenost, apatii, smutek, aj.

Haptika

Doteky jsou pravdČpodobnČ geneticky výchozím neverbálním podnČtem.
Jsou dĤležitým prostĜedkem sdČlení blízkosti a vĜelosti. Jde o neverbální komunikaci
prostĜednictvím dotyku. NejbČžnČjším je podání ruky. Je užiteþné podávat ruku
každému klientovi pĜi pĜíchodu i odchodu. Podání ruky mĤže pracovníkovi
signalizovat aktuální prožívání klienta, jeho postoje k sobČ, ke konzultaci. Jde o jednu
z orientaþních diagnostických pomĤcek.
BČžné podání ruky je krátké, srdeþné, kombinované s oþním kontaktem.
NČkteĜí lidé vkládají do podání ruky velkou sílu. Snaží se tak získat pĜevahu
nad pracovníkem. Prezentací síly dostanou pracovníka do defenzívy a tím sníží vlastní
ohrožení a pĜekonají nejistotu. NČkdo naopak drží ruku pĜíliš dlouho a tak se utvrzuje,
že je pracovník stále zde, ochotný je vyslechnout a pomoci jim. U nČkterých klientĤ
je ruka ochablá bez stisku. Jde o klienty velmi nejisté v kontaktu, dotyk jiného þlovČka
je ohrožuje nebo je pro nČ nepĜíjemný.
Intenzita a frekvence dotykĤ závisí na osobnostních dispozicích pracovníka.
Dotykem dáváme klientovi najevo, že jej chápeme a jsme pĜi nČm. Dotyk mĤže
pozitivnČ klienta posilovat a povzbuzovat ho.

Proxemika

RozmístČní úþastníkĤ komunikace v prostoru vyjadĜuje nárok jedince
na teritorium a urþitou vzdálenost mezi sebou. Každý þlovČk má kolem sebe pomyslné
zóny: do vzdálenosti 20 cm – intimní zóna (pĜíjemný kontakt, dČti, milenci, manželé),
do 60 cm – osobní zóna (lidé blízcí, dobré vztahy, rodiþe, sourozenci, pĜátelé),
do 2 m – sociální zóna (bČžný sociální kontakt s lidmi), více než 2 m – veĜejná zóna
(neznámí lidé).
Pokud dojde pĜi setkání k narušení zón, je tím komunikace negativnČ ovlivnČna.
Když sedíme pĜíliš daleko od klienta, mĤže to vyvolat pocit odstupu, odmítání.
PĜílišná blízkost mĤže naopak klienta ohrožovat, je nesvĤj, dává najevo, že se necítí
dobĜe. To, že mu nepĜíjemnČ vstupujeme do jeho zóny, signalizuje zaklánČním
na stoliþce, ustupováním.
Je nutné se také zamČĜit na vertikální proxemiku. NemČly by se vytváĜet
asymetrické polohy, napĜ. nechat klienta stát nebo k tomu, aby pracovník stál
nad klientem.
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Posturologie znamená komunikaci prostĜednictvím polohy tČla. Rozeznáváme
pĜedevším následující polohy:
• ležérní poloha – tČlo sesunuté v kĜesle, pohoda nebo okázalý nezájem,
• otevĜená poloha – sedí uvolnČnČ, otevĜené ruce i nohy,
• polozavĜená poloha – zkĜížené ruce nebo nohy,
• uzavĜená poloha – zkĜížené ruce i nohy, tČlo je užší, minimální terþ,
• vajíþko – ohnutá záda, sklonČná hlava, ruce mezi nohama, úzkost, ohrožení,
strach.

Posturologie

Z rozsahu pohybĤ mĤžeme usuzovat na intenzitu emocionálních prožitkĤ.
Zahrnuje se sem i držení tČla a konfigurace všech jeho þástí (posturologie).
Pracovník bČhem konzultace sleduje, co dČlá klient s rukama, nohama, celým tČlem.
Klienti si þasto hrají s rukama, s kapesníkem, škrábou se na tváĜi, ve vlasech,
poklepávají prsty, atd. To vše signalizuje napČtí a nepohodu, pĜiþemž tČmito pohyby
se jich snaží klienti zbavit. NČkdy je vhodné obrátit pozornost na tyto pohyby a zaþít
o nich mluvit.

Kinezika

Paralingvistika je soubor hlasových projevĤ, které jsou na pomezí
mezi neverbálními mimohlasovými prostĜedky a mluvenou Ĝeþí. PatĜí sem hlasitost
a rytmus Ĝeþi, pauzy, zabarvení hlasu, smích, pláþ, sténání, aj. Zahrnuje všechny
doprovodné fenomény komunikace kromČ slov. MĤžeme sem zaĜadit plynulost Ĝeþi,
hlasitost, rychlost, dobu trvání, tón Ĝeþi, barva hlasu a citové podbarvení slov.
PomČrnČ þasto se u klienta projevuje rozpor mezi verbálním sdČlením
a neverbálním zabarvením slov.

Paralingvistika

Produkce znamená úpravu zevnČjšku, obleþení, úþes a rĤzné produkty þlovČka.
Obleþení pracovníka mĤže mít souvislost se skupinou, se kterou pracuje. Pracovník
pracující s mládeží se mĤže oblékat sportovnČ, pracující s bezdomovci by nemČl
chodit v obleku, pracující se starými lidmi by nemČl chodit extravagantnČ. I obleþení
klienta mĤže pracovníkovi nČco signalizovat. Je tĜeba to však chápat jako první dojem,
který je tĜeba si v dalším kontaktu ovČĜit.

Produkce

PrĤvodce studiem
V následující þásti textu se seznámíte s nČkterými skuteþnostmi týkajícími se verbální
komunikace. ZamČĜíme se zvláštČ na rozhovor, jeho typy, pĜípravu, fáze a techniky
jeho vedení.
Verbální komunikace
Verbální komunikace je zprostĜedkována jazykovým znakem a významem na nČj
vázaným. Probíhá jak po tematické linii, která vyjadĜuje to, o þem se mluví,
tak po interpretaþní linii, vyjadĜující význam a smysl, který komunikující tématu
pĜikládá. Jazyk umožĖuje kódování nejrĤznČjších vČcných a abstraktních významĤ.
Jazyk je také nástrojem myšlení.
Úkol (K2)
Jedním z dĤležitých nástrojĤ sociální práce je rozhovor. Zkuste se zamyslet nad tím,
co vše si v rozhovoru sdČlujeme.
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Rozhovor a jeho typ
Rozhovorem se rozumí rozmlouvání dvou nebo více lidí. Podle míry Ĝízení
mĤžeme rozlišit následující typy rozhovorĤ:
• ěízený, programovaný:
• plnČ standardizovaný (pevná strategie, taktika, stejný scénáĜ,
stejné poĜadí otázek),
• þásteþnČ standardizovaný (pevná strategie, taktika volná),
• volný (rámcová strategie, taktika zcela volná, cíl je zĜetelný, otázky
nejsou pevnČ stanoveny).
• NeĜízený, neprogramovaný (aktivita je na stranČ klienta, který má volnost
ve výbČru témat, rozhovor není programován, není pĜedem stanovený cíl).
PĜíprava rozhovoru
Vedení kvalitního rozhovoru vyžaduje dobrou pĜípravu. Ta by mČla mimo jiné
obsahovat následující kroky:
• ZajištČní vhodných situaþních podmínek.
• Vhodná registrace odpovČdí (struþné poznámky, po skonþení podrobný zápis).
• Pozor na obvyklé chyby:
• nepĜipravenost,
• sugestivní otázky (pĜedjímají odpovČć, „asi jste þlovČkem, který si
vČĜí, že?“),
• série uzavĜených otázek (z rozhovoru þiní výslech þi atmosféru
zkoušky),
• nejasná, nedovedná formulace otázek,
• nezaznamenání odpovČdí, postĜehĤ (zpĤsobuje vyšší míru zkreslení,
zhodnocení rozhovoru je založeno spíše na dojmech, které jsou
podmínČny Ĝadou percepþních chyb).
Úskalí
rozhovoru

Úskalími rozhovoru jsou také netrpČlivost, pohledy na hodinky, podupávání
nohou, poznámky typu „no tak dál“, pĜílišné autoritativní prosazování své Ĝídící role
v rozhovoru. Formulace otázek má být jasná, nelze podceĖovat ani zĜetelnou
výslovnost a klidný, pĜátelský tón hlasu.
Fáze rozhovoru
V rozhovoru mĤžeme pĜi urþité schematizaci rozlišit tĜi hlavní fáze:
• Úvodní fáze – slouží k navázání kontaktu a k vytvoĜení optimální atmosféry.
Pomáhá odstranit nedĤvČru, trému, má charakter neĜízeného rozhovoru. Volba
tématu klientem má sama o sobČ významnou informaþní hodnotu.
• Jádro rozhovoru – v nČm získáváme a poskytujeme maximum informací.
MĤžeme použít nČkolik postupĤ:
• od obecnČjších problémĤ ke konkrétnČjším údajĤm,
• od jednotlivostí k obecnČjším výpovČdím,
• od bČžných k osobnČjším a intimnČjším tématĤm,
• citlivé otázky jsou prokládány otázkami, u kterých se nepĜedpokládají
rozpaky nebo obranné mechanismy.
• ZávČr rozhovoru – uvolĖujeme eventuální tenzi, motivujeme k další spolupráci.
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Techniky vedení rozhovoru
PĜi rozhovoru mĤžeme používat Ĝadu technik, které napomohou tomu,
aby byl rozhovor efektivní – abychom my lépe porozumČli klientovu sdČlení
a aby se klient lépe zorientoval ve svém problému:
• Technika kladení otázek (tato technika je natolik dĤležitá, že se k ní podrobnČji
vrátíme níže).
• Technika jednoduché akceptace – Ĝíkáme „ano“, „jistČ“, „hm“, apod. Technika
ubezpeþuje klienta, že mu vČnujeme pozornost, že nás zajímá, o þem hovoĜí.
Má tedy motivaþní charakter.
• Technika zachycení a objasnČní – zachycuje podtext toho, co je Ĝeþeno
a objasĖuje pocity a skryté úmysly klienta. Rodiþe: „ Ten náš chlapec je
nešikovný.“ Pracovník: „Myslíte si, že je spíše studijní typ?“
• Technika parafrázování – opakuje trochu jinak þást odpovČdi klienta. Klient:
„Hádáme se s manželkou každodennČ.“ Pracovník: „Vaše manželství nemá
tedy mnoho klidných chvil.“
• Technika interpretace – interpretace výpovČdi je vhodná tehdy, je-li klient
pro její pĜijetí pĜipraven. PĜedþasná interpretace mĤže ztížit další kontakt.
Klient: „Moje žena se hádá s mojí matkou. Mám ženu rád, ale nerad vidím,
jak ubližuje mé matce.“ Pracovník: „Domnívám se, že máte silnČjší vztah
k matce.“
• Technika ujištČní – odstraĖuje zábrany, mĤžeme jejím prostĜednictvím klienta
povzbudit, podpoĜit. „Není Vaší vinou, že jste se dostal do této situace, zkuste
mi však o tom povČdČt více.“
• Technika používání pomlk – pauza poskytuje obČma hovoĜícím možnost
domyslet a zvážit to, co bylo vysloveno, umožĖuje vybavit si vzpomínku
nebo formulovat otázku þi odpovČć. NČkdy používáme delšího ticha
jako momentu, který provokuje produkci klienta.
• Technika aktivního naslouchání – zpĤsob reagování na komunikaþního
partnera, pĜi kterém usilujeme nejen o co nejpĜesnČjší pochopení toho,
co nám sdČluje, ale navíc i to, jak mu dát rĤznými zpĤsoby najevo,
že ho vnímáme. PozornČ pĜitom sledujeme Ĝeþníka, udržujeme oþní kontakt,
neverbálnČ dáváme najevo svĤj zájem, parafrázujeme, klademe doplĖující
otázky. Významné je zamČĜit se na identifikaci typických bariér naslouchání.
K nejþastČjším bariérám v naslouchání patĜí neschopnost koncentrace,
uspČchanost, zaujatost, soustĜedČní se na další bod diskuse, vztahovaþnost,
nedostatek zájmu aj.
• Technika prostého opakovaní, v níž prostČ opakujeme to, Ĝekl klient.
• Technika empatického vyjádĜení – reflexe, zrcadlení.
• Technika pĜímého vyjádĜení souhlasu, podpory, uznání.
Technika kladení otázek
PĜi technice kladení otázek se vyhýbáme uzavĜeným otázkám, cennČjší otázky
jsou „jak?“, vyhýbáme se také otázkám „proþ?“. Smyslem je shromáždit co nejvíce
faktických údajĤ, jejichž interpretaci provádíme sami.
Otázky mĤžeme kategorizovat podle rĤzných kritérií:
• UzavĜené otázky – odpovČć je „ano“nebo „ne“. NepodnČcují však nijak další
rozhovor, jsou vhodné pro upĜesnČní odpovČdi na otázku otevĜenou. Vhodné
jsou také pro zjišĢování faktĤ.
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Druhy otázek

•

OtevĜené otázky vybízejí k široké a informaþnČ obsáhlé odpovČdi. „Když se
srovnáte s jinými lidmi, v þem jsou vaše pĜednosti?“

Podle toho, jak pĜímo jsou otázky zamČĜeny, rozlišujeme:
• Direktivní otázky – jsou pĜímé a zámČr je v nich evidentní. „Jaké jsou vaše
vĤdþí schopnosti?“
• Indirektivní otázky – smČĜují k cíli opisem a zjemĖují atmosféru. „S jakými
lidmi se nejradČji stýkáte?“
• Projektivní otázky – jejich princip je nejlépe vidČt na pĜíkladu. „Jaké vĤdþí
schopnosti jsou obvykle nezbytné?“
Rozeznáváme také otázky navozující zmČnu:
• Strategické otázky – je v nich skryta pĜímá intervence. Otázkou upozorĖujeme
klienta na zvláštnost jeho chování nebo ho vybízíme ke zmČnČ pohledu
na pĜíznak. „Co si myslíte o tom, že z celé rodiny zrovna vám dČlá závislost
syna nejvČtší starost?“
• Konstruktivní a cirkulární otázky – ptáme se na kontext, souvislosti, kruh
pĜíþin a následkĤ. „Kdo se nejvíce zabývá tím, že váš syn je závislý?
A kdo ještČ?“
Otázky, které napomáhají rozvoji dialogu a vzájemnému porozumČní, jsou dalším
typem rozlišení otázek:
• ZjišĢovací a objasĖovací otázky – „Jaký druh problému máte na mysli?“
• Rozvíjející otázky – „PovČzte mi o tom ještČ nČco.“
• Navrhovací otázky – „PĜemýšlel, jste už o…?“, „Vyzkoušel jste …?“
Vyhodnocení rozhovoru
Rozhovor by nebyl úplný, kdyby se pracovník po jeho skonþení nezamyslel
nad jeho prĤbČhem a výsledky. MĤže se sám sebe ptát napĜíklad takto:
• Co vše jsem se dozvČdČl o klientovi?
• V þem je soulad þi nesoulad s dĜíve zjištČnými informacemi?
• Na které otázky odpovídal klient hladce a kvalitnČ, u kterých byl vyveden
z míry a neodpovČdČl?
• Co jsem se nedozvČdČl?
• Jaké nové dojmy se mi vytvoĜily, které se potvrdily, které naopak vyvrátily?
Shrnutí
Text pĜedstavil základní pojmy týkající se komunikace a rozhovoru s klientem.
Blíže se vČnoval jevĤm ovlivĖujícím proces komunikace s klientem, rozhovoru
a jeho fázím. Ukázal na podstatné znaky verbální i neverbální komunikace.
Pojmy k zapamatování
Mezilidská komunikace, neverbální komunikace, mimika, gestikulace, haptika,
proxemika, posturologie, kinezika, paralingvistika, produkce, verbální komunikace,
rozhovor, typy rozhovoru, pĜíprava rozhovoru, fáze rozhovoru, techniky vedení
rozhovoru, technika kladení otázek, vyhodnocení rozhovoru.
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Kontrolní otázky
• Popište proces mezilidské komunikace.
• Uvećte alespoĖ þtyĜi typy otázek.
• Ve které fázi rozhovoru získáme nejvíce dĤležitých informací?
• Ve které technice vedení rozhovoru popisujeme vlastními slovy þást klientova
sdČlení?
Klíþ
K1: Jedná se o obsahovou a vztahovou rovinu komunikace. Obsahové složce odpovídá
zprávový aspekt sdČlení zprostĜedkovávající informaci, je proto v lidské komunikaci
synonymem obsahu sdČlení. Vztahový aspekt komunikace je závislý na druhu sdČlení,
které podává, a proto ve svém dĤsledku na vztahu mezi komunikujícími.
K2: V rozhovoru si sdČlujeme pĜedevším fakta, informace, názory, postoje, pocity,
potĜeby, pĜání, žádosti, míru vzájemné blízkosti a podobnČ.
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Sociální práce se seniory
Kamila Šišková

Cíle
Po prostudování studijního textu budete:
• znát základní obraz specifik staršího vČku a faktory pĤsobící na zpĤsob
prožívání stáĜí,
• umČt charakterizovat základní typy sociálních služeb pro seniory dle Zákona
þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
• mít pĜedstavu o dopadu standardĤ kvality sociálních služeb na charakter péþe
o seniory,
• chápat základní principy poskytování služeb domova pro seniory,
• rozumČt smyslu adaptace seniora v zaĜízení sociálních služeb,
• znát základní faktory, které je tĜeba brát v úvahu pĜi sestavování sociálnČaktivizaþních programĤ pro seniory.
PrĤvodce studiem
DĜíve, než se budeme vČnovat problematice sociální práce se seniory, zastavíme se
krátce u tématu stárnutí. PĜedevším vymezíme faktory, které ovlivĖují zpĤsob prožívání
stáĜí. Stárnutí je proces vysoce individualizovaný a senioĜi jsou velmi heterogenní
skupinou ve spoleþnosti právČ díky znaþné rĤznorodosti faktorĤ, které na þlovČka
po celý život a v samotném stáĜí pĤsobí.
Aspekty a specifika stáĜí
Dva protipóly nahlížení na stáĜí, které se však významnČ ovlivĖují, jsou na jedné
stranČ pohled ze zorného úhlu celé spoleþnosti na skupinu seniorĤ a na druhé stranČ
pohled þlovČka na své vlastní stárnutí.
Proces stárnutí
Aþkoliv je proces stárnutí velmi individuální, vždy si mĤžeme u jednotlivce
všimnout zmČn z hlediska biologického, psychologického i sociálního, které se
vzájemnČ podmiĖují. Pro toto období jsou typické procesy jako napĜíklad zákonitá
biologická involuce, zmČny rolí v rodinČ, nové uspoĜádání hierarchie hodnot,
zmČny citového prožívání apod. Významným þinitelem je také odchod do dĤchodu
a hledání nové sociální role.
To však mĤže být ztíženo, pokud ve spoleþnosti dochází k pĜedsudkĤm
vĤþi starým lidem a jejich sociální diskriminaci. Tento negativismus, který je nazýván
jako „ageismus“, vychází z pĜesvČdþení, že stárnutím se lidé stávají neschopní rozvoje
a produktivity (Levinson, 2003, s. 47). Je ale naopak nezbytné pomoci lidem
plnohodnotnČ prožít fázi stáĜí, umožnit jim angažovat se tak, aby nalezli nový,
mezi ostatními uznávaný, sociální status.
Levinson (2003, s. 48) k tomu výstižnČ uvádí Moodyho návrh opustit lineární
životní plán, který pĜidČluje specifické úkoly k urþité životní periodČ, jako napĜíklad
vzdČlání pĜíslušící k mládí, práci stĜednímu vČku a odpoþinek ve stáĜí. Místo toho
podporuje myšlenku cyklického pojetí života, která zahrnuje smysluplnČ redukované
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vzdČlávání v mládí, flexibilnČjší pojetí penze a více možností pro edukaci,
práci i volnoþasové aktivity napĜíþ celým lidským životem.

ýtyĜi oblasti
vlivĤ na prĤbČh
stáĜí

Faktory ovlivĖující zpĤsob prožívání stáĜí
Faktory, kterými je aktivita ve stáĜí ovlivnČna, shrnuje Zavázalová (2001, s. 45)
do þtyĜ oblastí.
• Spoleþenská atmosféra je významným þinitelem, proto by spoleþnost mČla
napomoci staré osoby integrovat a ne segregovat. DĤležitou roli hraje napĜíklad
jejich zamČstnávání, což je problém spojený s nabídkou vhodných míst a mírou
nezamČstnanosti obecnČ. Dále pak udržení a navázání nových kontaktĤ v rámci
generace, spoleþná setkání vrstevníkĤ, ale i mezigeneraþní vazby a vĤbec
komunikaþní možnosti mají velký význam pro prožití kvalitního stáĜí hlavnČ
u lidí, kteĜí byli zvyklí pohybovat se ve spoleþnosti a komunikovat s rĤznými
lidmi v rámci profese. KoneþnČ i dostateþné možnosti finanþní, dobré bytové
podmínky, sousedské a pĜátelské vztahy a zejména spolehlivé rodinné zázemí
podporují rozvoj aktivity a spoleþenských kontaktĤ.
• Individualita starého þlovČka pĜedevším rozhoduje o pĜedstavách, jak nejlépe
prožít stáĜí. PĜání, jak prožívat stáĜí, je ovlivnČno celým pĜedcházejícím
životem, zájmy, a také zkušenostmi i dovednostmi, kterých buć už þlovČk
nabyl a chce je dále uplatnit, anebo je teprve touží zakusit.
• Zdravotní stav mĤže být v nČkterých pĜípadech pĜekážkou k vykonávání
urþitých aktivit a rĤzné þinnosti mohou pozitivnČ, nebo negativnČ ovlivnit
zdraví, takže je tĜeba výbČr aktivity peþlivČ zvážit i vzhledem k tČmto
okolnostem.
• Nabídka možností by mČla být rozšiĜována jednak ze strany komunity,
ale i z iniciativy samotných seniorĤ a dalších institucí. PatĜí sem
napĜ. možnosti rekreace, vzdČlávání, kulturního a sportovního vyžití, obecnČ
nabídka služeb a možnosti dopravy apod.
PrĤvodce studiem
Poté, co jsme se struþnČ vČnovali problematice stáĜí, zamČĜíme se nyní na to,
jaká pomoc a podpora mĤže být seniorĤm poskytována v rámci sociálních služeb.
Pojednáme o tom, jaké služby a na jakých principech jsou poskytovány v domovČ
pro seniory, a budeme se podrobnČji zabývat procesem adaptace seniora v domovČ
a sociálnČ-aktivizaþními programy, které mohou a mají být v domovČ nabízeny.
Typy sociálních služeb pro seniory
PĜes veškerou snahu zĤstat aktivními a nezávislými až do vysokého vČku se mĤže
stát, že se nČkteĜí senioĜi ocitají pĜed nutností využít nČkterých sociálních služeb.
Ty novČ upravuje Zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je obecnČ dČlí
na sociální poradenství, služby sociální péþe a služby sociální prevence. Na tomto
místČ dále uvádíme jen nejtypiþtČjší služby využívané seniory a jejich základní
charakteristiku, jelikož podrobnČjší údaje lze nalézt v již zmiĖovaném zákonČ
a pĜíslušné vyhlášce.

Sociální
poradenství

Sociální poradenství je jednak v základní podobČ souþástí poskytování všech
druhĤ sociálních služeb, kdy je poskytovatel povinen dát potĜebné informace
pro Ĝešení klientovy nepĜíznivé sociální situace, a pak v podobČ odborného sociálního
poradenství funguje v samostatných poradnách zamČĜených na urþitý okruh osob,
tedy i v poradnách pro seniory. Tato služba je bezplatná.
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Jedinou typickou službou sociální prevence pro starší osoby jsou sociálnČ
aktivizaþní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které jsou
poskytované také zdarma. Jedná se o ambulantní, pĜípadnČ terénní službu
poskytovanou osobám dĤchodového vČku nebo osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vylouþením. Cílem služby je zprostĜedkování kontaktu
se spoleþenským prostĜedím, pomoc pĜi vyĜizování osobních záležitostí a napĜíklad
nabídka zájmových, vzdČlávacích a sociálnČ terapeutických aktivit.

Služby sociální
prevence

Nejširší škála služeb se seniorĤm nabízí v oblasti sociální péþe. Tyto služby jsou
však již zpoplatnČny. K jejich úhradČ slouží tzv. pĜíspČvek na péþi, který se poskytuje
osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za úþelem zajištČní potĜebné péþe.
ýlovČk se mĤže rozhodnout, zda mu bude tuto pomoc zajišĢovat osoba blízká nebo
jiná fyzická osoba, které bude pĜíspČvek vyplácet, nebo zda využije nČkterého druhu
sociálních služeb.
Starším lidem jistČ známá peþovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou sobČstaþnost z dĤvodu vČku, chronického
onemocnČní nebo zdravotního postižení. Služba poskytuje ve vymezeném þase
v domácnostech osob a v zaĜízeních sociálních služeb úkony v oblasti pomoci pĜi
zvládání bČžných úkonĤ péþe o vlastní osobu, pomoc pĜi osobní hygienČ, poskytnutí
stravy, pomoci pĜi zajištČní chodu domácnosti, zprostĜedkování kontaktu
se spoleþenským prostĜedím apod.
Mezi typické pobytové služby pak patĜí domovy pro seniory, které poskytují
služby osobám se sníženou sobČstaþností zejména z dĤvodu vČku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby sociální
péþe

Poskytování sociálních služeb v domovČ pro seniory
ZavádČní standardĤ kvality sociálních služeb, které jsou zakotveny v ZákonČ
þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, odráží zejména snahu o plnohodnotný zpĤsob
života uživatelĤ sociálních služeb, úsilí o jejich setrvání v pĜirozeném prostĜedí
a podporu pĜi Ĝešení jejich nepĜíznivé životní situace založenou na partnerském vztahu
poskytovatele a uživatele. Z toho vyplývá i charakter principĤ a procesu poskytování
služeb v domovČ pro seniory.
Principy poskytování služeb
Sociální služby by mČly odrážet zejména následující hodnoty:
• Dodržování práv klientĤ – zaĜízení by mČlo vytváĜet takové podmínky,
aby v nich uživatelé služeb mohli svá práva naplĖovat.
• Respektování volby klientĤ – zaĜízení by mČlo vytváĜet podmínky, v nichž se
uživatelé mohou cítit dĤstojnČ a rozhodovat se s porozumČním dĤsledku svého
rozhodnutí.
• Individualizace podpory – jedná se o poskytování služeb v souladu
s konkrétními potĜebami jednotlivých uživatelĤ.
• ZamČĜení na celek – na uživatele služeb se pohlíží v souvislostech, zohledĖuje
se jeho celková situace, pĜi Ĝešení problémĤ se spolupracuje s dalšími
institucemi, organizacemi a rodinou.
• Flexibilita – služby se pružnČ pĜizpĤsobují potĜebám uživatelĤ, zaĜízení je
schopno konstruktivní zmČny zabČhaných zpĤsobĤ práce a daného režimu.
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Co usnadní
adaptaci?

Proces adaptace seniora
StČhování do domova pro seniory je velkým zásahem do pĜirozeného bČhu života
þlovČka. ZmČna prostĜedí a do velké míry i zmČna dosavadního životního stylu je
v pokroþilém vČku velmi nároþná.
Domnívám se, že na tom, jak jedinec tuto reorganizaci zvládne, závisí jeho další
spokojené þi nespokojené bytí v domovČ pro seniory, které s sebou nese dopady
na jeho psychiku i celkový zdravotní stav. Považuji proto za zásadní dbát na to, jakým
zpĤsobem první dny a týdny v novém prostĜedí budou probíhat.
Je dokonce dĤležité pracovat se zájemce o službu ještČ pĜed jeho samotným
nástupem do domova. PĜijetí by mČlo pĜedcházet sociální šetĜení, kde mimo jiné
zjišĢujeme opravdový zájem klienta o dané služby, vysvČtlujeme prĤbČh i podmínky
poskytování služeb, dáváme prostor pro otázky ze strany klienta. MČla by existovat
i možnost návštČvy zaĜízení a prohlídky pokoje, kde by klient bydlel. Podstatné je také
hovoĜit se zainteresovanými pĜíbuznými a vysvČtlit jim, jaké zmČny rozhodnutí klienta
využít našich služeb s sebou pĜinese a jaký zpĤsob vzájemné spolupráce a komunikace
oþekáváme.
Aktivní pĜístup rodiny je pro podíl na úspČšné adaptaci seniora v novém prostĜedí
v podstatČ nenahraditelný. Personál domova by proto mČl usilovat o zapojení
pĜíbuzných a podporovat jejich aktivitu. V ideálním pĜípadČ je s rodinou jednáno jako
s partnery, jejichž spolupráce je vítána. V praxi se bohužel mĤžeme setkat
i s nezájmem rodiny, kdy veškeré snahy o zapojení pĜíbuzných selhávají. O to vČtší
þas a péþi musí s citlivostí vČnovat personál adaptaci seniora v domovČ.
ýím více se mĤžeme pĜiblížit pĜedchozímu životnímu rytmu a zvykĤm jedince,
tím bude pĜechod do nového domova plynulejší. Je tedy tĜeba ptát se klienta na jeho
spokojenost, pĜání i obavy a spoleþnČ hledat, jak naplĖovat jeho potĜeby.
Úkol (K1)
Zamyslete se nad tím, co ovlivĖuje úspČšnou adaptaci jedince v prostĜedí domova
pro seniory, a shrĖte kroky, které je nezbytné v tomto ohledu pĜi pĜijetí klienta
podniknout.
Podpora a rozvoj samostatnosti, sociálnČ-aktivizaþní programy
Každý jedinec má dle individuálních dispozic urþitou míru potĜeby zĤstat aktivní
a sobČstaþný. Vzhledem k postupujícímu stáĜí však mĤže docházet k nutnosti zmČny
zpĤsobu, jak tuto potĜebu naplĖovat.
Cílem sociálního pracovníka v domovČ pro seniory je tedy mimo jiné i podporovat
klienty v udržení þi rozvoji jejich samostatnosti. Jak již bylo zmínČno, existují rĤzné
faktory, které ovlivĖují to, jak bude jedinec své stáĜí prožívat. Sociální pracovník musí
tedy zvažovat nejen individuální odlišnosti a potĜeby seniorĤ, ale navíc musí pĜemýšlet
o vnČjších podmínkách poskytování služeb, a pak hledat vhodnou formu tzv. sociálnČaktivizaþních programĤ (viz obr. þ. 1).
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Obr. þ. 1. VytváĜení sociálnČ-aktivizaþního programu.

Tyto programy mĤžeme základnČ rozdČlit na individuální, jejichž výhodou je
možnost „šití na míru“ pro jednotlivé klienty, a skupinové, které zase zapojují prvek
komunikace a vzájemných interakcí s ostatními. V pĜípadČ skupinových programĤ je
však tĜeba nabízet rĤznou škálu, aby si jednotlivci mohli vybrat typ aktivity jim blízký.
Podpora a rozvoj samostatnosti klientĤ domova je jedním z nikdy nekonþících
a velmi dĤležitých úkolĤ sociálního pracovníka.
Shrnutí
Text prezentoval základní obraz specifik staršího vČku a faktory pĤsobící
na prožívání stáĜí. PĜedstavuje základní typy sociálních služeb pro seniory, nastiĖuje
základní principy poskytování služeb domova pro seniory, smysl adaptace v zaĜízení
sociálních služeb i základní faktory, které je tĜeba respektovat pĜi sestavování
sociálnČ-aktivizaþních programĤ pro seniory.
Pojmy k zapamatování
StáĜí, Zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Standardy kvality sociálních
služeb, pĜíspČvek na péþi, sociální služby pro seniory, domov pro seniory, sociálnČaktivizaþní program.
Kontrolní otázky
• Jak byste vysvČtlili pojem „ageismus“?
• K þemu slouží tzv. pĜíspČvek na péþi?
• Ze kterých základních principĤ vychází poskytování sociálních služeb?
• V þem spoþívá výhoda a nevýhoda skupinových sociálnČ-aktivizaþních
programĤ?
Klíþ
K1: Základní kroky, které je tĜeba realizovat, jsou:
• komunikovat se zájemcem o službu ještČ pĜed nástupem do domova, zjišĢovat
jeho pĜedstavy a vysvČtlovat charakter služeb domova,
• podporovat aktivní zapojení a partnerskou spolupráci rodiny,
• pĜiblížit se dosavadnímu stylu života seniora a jeho zvyklostem,
• zjišĢovat pĜání i obavy jedince a hledat cestu k naplĖování jeho potĜeb.
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Úskalí pomáhajících profesí z pohledu poradce rané péþe
Pavla Burešová

Cíle:
Po prostudování tohoto textu budete:
• znát cíle oboru raná péþe,
• schopni zhodnotit pĜínos rané péþe pro uživatele této sociální služby,
• rozumČt významu role poradce rané péþe,
• znát pojem supervize a její význam v pomáhající profesi.
PrĤvodce studiem
Tento studijní text vznikl ve spolupráci se StĜediskem rané péþe SPRP Olomouc.
Zkušenosti tohoto stĜediska celým textem prolínají a konkretizují informace v nČm
uvádČné. Nejprve se budeme ranou péþí zabývat obecnČ – popíšeme ji jako dĤležitou
a nepostradatelnou složku systému sociálních služeb a vymezíme její cílovou skupinu.
Obor raná péþe
Obþanské sdružení Spoleþnost pro ranou péþi zĜizuje sedm organizaþních jednotek
(detašovaných pracovišĢ) stĜedisek rané péþe v celé ýeské republice (Praha, Brno,
Olomouc, Liberec, ýeské BudČjovice, Ostrava, PlzeĖ) s vlastní právní subjektivitou.
StĜedisko rané péþe Olomouc je vedeno jako samostatný právní subjekt od 1. ledna
2007.
Služba rané péþe, poskytovaná StĜediskem rané péþe Olomouc je urþena rodinám
dČtí se zdravotním postižením (zejména v oblasti tČžkého zrakového a kombinovaného
postižení dítČte) od narození dítČte nebo zjištČní postižení þi ohrožení vývoje do sedmi
let vČku.
Tým pracovištČ poskytuje služby formou konzultací v rodinČ, ambulantních
programĤ ve stĜedisku, organizováním semináĜĤ a kurzĤ pro rodiny. Rodiny jsou
klienty stĜediska ĜádovČ 2– 6 let.
Raná péþe je zamČĜena pĜedevším na posílení kompetence rodiþĤ a podporu
vývoje dítČte s konkrétním postižením, preventivnČ pĤsobí proti umisĢování dČtí
do ústavní péþe. Tento druh péþe je nejen velmi efektivní, ale z celospoleþenského
hlediska i ekonomický. Vzhledem ke zdravotnímu stavu dítČte plní raná péþe
preventivní a rehabilitaþní funkci – jak minimalizací dopadĤ postižení na vývoj dítČte,
tak i poskytováním poradenství rodiþĤm, a to vzhledem k vČku dítČte pĜevážnČ
v domácím prostĜedí. (Taková je evropská i celosvČtová praxe rané intervence.)
Úkol – k zamyšlení
Jak byste vysvČtlili výhody, které má dítČ s postižením, které vyrĤstá ve své rodinČ,
na rozdíl od dítČte, které žije v institucionalizované péþi?
DĤležitost a nezastupitelné postavení rané péþe v systému sociálních služeb
Terénní služby poskytují klientĤm možnost zachování takové kvality života,
která by jim umožnila žít v pĜirozeném prostĜedí. Mají podpĤrný charakter.
Tím nejlépe naplĖují obecné cíle sociálních služeb v ýR.
55

StĜedisko rané
péþe

PotĜebná síĢ tČchto služeb v kraji vzniká a není ještČ dostateþnČ kapacitnČ
naplnČna. Služby terénní nahrazují vysoce nákladné služby ústavní, pĜesto stále
množství tČchto služeb nedosahuje takových kapacit, aby pokryly celé území kraje.
PĜijetí dítČte narozeného se závažným handicapem je dlouholetý proces, bČhem nČhož
jsou rodiþe velmi zranitelní a vystaveni stresujícím a traumatizujícím momentĤm
a mnohdy zcela nezvyklým situacím, které vedou k sociální exkluzi (pocity
rodiþovského selhání, obavy z budoucnosti, psychosomatická zátČž, obtížná sociální
a finanþní situace, riziko ztráty zamČstnání, absence volného þasu, rizika partnerského
vztahu a rozpadu rodiny).
StĜedisko rané péþe SPRP Olomouc poskytuje své služby klientĤm Olomouckého,
Zlínského, Pardubického kraje. Je na tom to území jediná organizace, která poskytuje
ranou péþi rodinám s dítČtem se zrakovým postižením. Jedná se o jedinou službu
pro danou cílovou skupinu v kraji, která má vyvinutou a ovČĜenou metodiku,
dvaadvacetileté zkušenosti (od roku 1984). Má vytvoĜenou síĢ, kontakty,
multidisciplinární tým.
StĜedisko rané péþe Olomouc úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Olomouci,
Novorozeneckým oddČlením, s DČtskou klinikou, Pedagogickou fakultou Univerzity
Palackého, LR-Corpusem, se speciálními mateĜskými školkami, speciálnČ
pedagogickými centry v rámci celého kraje. Je jedinou návaznou a respektovanou
službou pro rodiþe s dítČtem s postižením doporuþovanou Neonatologickým centrem
Fakultní nemocnice Olomouc. Profesionální stĜedisko má vypracované a praxí ovČĜené
metodiky jak pro podporu vývoje dítČte se zrakovým, duálním a kombinovaným
postižením v raném vČku, tak pro podporu rodiny.
StĜedisko má dobĜe fungující systém zaškolování a vzdČlávání pracovníkĤ v pĜímé
péþi, vþetnČ prĤbČžného dalšího vzdČlávání; zavedený zpĤsob podpory a motivace
pracovníkĤ (supervize, intervize, kazuistické porady).
V oblasti podpory vývoje dítČte se zrakovým postižením má nejlepší odborníky
v ýeské republice (zrakové terapeuty a instruktory stimulace zraku). Profesní složení
a poþet þlenĤ týmu, vybavenost pomĤckami, mobilita a zázemí stĜediska odpovídá
definované cílové skupinČ a oblasti pĤsobnosti. K profesionálnímu vedení podpory
vývoje dítČte se zrakovým postižením vlastní a používá standardizované testy
pro vyšetĜení zrakových funkcí u dČtí velmi raného vČku, nemluvících,
s kombinovaným postižením (Preferential Looking).
Díky vysoké profesionalitČ a specializaci v oblasti stimulace zraku a zrakového
tréninku vede dČti s tČžkým zrakovým postižením ke schopnosti maximálnČ využít
jejich zbytkové vidČní. StĜedisko spolupracuje s nejvýznamnČjšími neonatologickými,
oftalmologickými a neurologickými pracovišti v ýR. Pracovníci stĜediska se podíleli
na vytváĜení StandardĤ rané péþe a StandardĤ kvality sociálních služeb a od roku 2000
jsou tyto normy pro všechny zamČstnance závazné.
Pro zájemce
Další aspekty rané péþe
Mobilní – terénní služby jsou obecnČ v zemích Evropské unie vnímány jako moderní
a efektivní forma sociální pomoci, reagující pružnČ na potĜeby cílové skupiny.
Nevytrhují klienta z jeho pĜirozeného prostĜedí a umožĖují odborníkovi vycházet
z aktuální situace v rodinČ. OsvČdþily se pĜi práci s dČtmi, dospČlými i seniory.
Terénní sociální služby byly zahrnuty do Krajského plánu vyrovnání pĜíležitostí
pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji. Jehož jedním opatĜením je
finanþnČ podporovat rozvoj terénních služeb.
Bohužel na základní služby rané péþe se nedá þerpat ze sociálních fondĤ EU.
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Pro preventivní službu není možno vybírat platby od uživatelĤ. Uživatelé jsou závislí
na dotacích z MPSV a krajĤ. Zahraniþní nadace, které se v 90. letech velkou mČrou
finanþnČ podílely na pomoci dČtem se zrakovým postižením v ýeské republice,
se v souþasné dobČ orientují na podporu východní Evropy a Asie.
StĜedisko rané péþe Olomouc se v souþasné dobČ aktivnČ podílí na komunitním
plánování Statutárního mČsta Olomouce, na setkávání Krajské skupiny pro komunitní
plánování sociálních služeb Olomouckého kraje.
Spoleþnost pro ranou péþi pravidelnČ zjišĢuje spokojenost klientĤ podle
standardizovaného evropského dotazníku pro klienty rané péþe Early Aid, je þlenem
mezinárodní organizace ICEVI (Mezinárodní rada pro vzdČlávání a rehabilitaci osob
se zrakovým postižením), aktivnČ se zapojuje v sekci Raná péþe, Evropa.
Spolu s uživateli a v multidisciplinárním týmu se podílela na vytvoĜení StandardĤ rané
péþe (Sociální konference MPSV 2000), které tato organizace pĜijala a naplĖuje.
A dále na Standardech kvality sociálních služeb (MPSV 2002).
StĜediska rané péþe Spoleþnosti pro ranou péþi poskytují služby dČtem s postižením
zraku na celém území ýR již od r. 1990, od r. 1997 jako samostatný subjekt –
Spoleþnost pro ranou péþi.
Touto organizací vytvoĜený model rané péþe je vysoce hodnocen odborníky
a byl pĜijat i Ĝadou dalších poskytovatelĤ rané péþe (pro dČti se sluchovým, mentálním
postižením)
ŠetĜení kvality v sociálních službách bylo provedeno ve stĜediscích Praha, Olomouc
a Ostrava s kladným výsledkem s bodovým ohodnocením více než 85 bodĤ. Odbornou
garanci udílí stĜediskĤm Asociace pracovníkĤ v rané péþi. Projekt „Provázení“
je zároveĖ oceĖován veĜejností v ýR – opakovanČ byl prezentován v médiích
(TV poĜady „Klíþ“, „Sama doma“, „ýas pro rodinu“, „Zaplnit bílá místa“),
získal ocenČní Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vĤle za vynikající realizaci
projektu a ocenČní televizního poĜadu „ěád Paprsku“. Projekty získaly opakovanČ
podporu sbírky SvČtluška Nadaþního fondu ýeského rozhlasu a „Pomozte dČtem“ ýT
a NROS. Odborným partnerem se stala Neonatologická spoleþnost a garanty jsou
pĜední lékaĜi, sociální pracovníci a pedagogové.
Cílová skupina sociální služby raná péþe
Klientem stĜediska rané péþe je rodina (rodiþe nebo zákonní zástupci) s dítČtem
s tČžkým zrakovým a kombinovaným postižením v raném vČku (tj. od narození
do max. 4 let, u dČtí s kombinovaným postižením do max. 7 let).
TČžkým zrakovým postižením pro úþely zaĜazení do rané péþe je stĜední
slabozrakost až úplná nevidomost (visus 0,2–0), þi centrální postižení zraku (cortical
visual impairrment – CVI). BČhem posledních let dochází ke zmČnČ ve složení klientĤ
stĜediska – snižuje se poþet dČtí s þistým zrakovým postižením (ubývá retinopatií
nedonošených ve stadiu IV–V), pĜibývá dČtí s kombinovaným postižením a vzrĤstá
poþet dČtí s centrálním postižením zraku (poškození zrakového vnímání na úrovni
zrakových drah nebo zrakových center mozkové kĤry ovlivĖující zpracování
vnímaných informací; CVI se þasto vyskytuje souþasnČ s diagnózami dČtská mozková
obrna, hydrocefalus, meningomyelokela, mikrocefalie, epilepsie, specifické poruchy
uþení, mentální retardace, centrální poruchy sluchu).
Celkem až 81 % klientely jsou rodiny s dČtmi s kombinovaným postižením,
7 % z toho jsou rodiny s dČtmi s duálním postižením (hluchoslepotou).
Celková kapacita StĜediska rané péþe Olomouc je 80 klientských rodin, z toho
45 klientských rodin z Olomouckého kraje a 35 rodin Zlínského kraje.
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Podmínky
pro pĜijetí
do péþe

Podmínky pro pĜijetí do péþe:
• žádost rodiþĤ (zákonných zástupcĤ),
• prokázané vážné postižení dítČte, u kterého hrozí trvalý vliv na jeho další vývoj
a sociální integraci rodiny,
• kapacita pracovištČ (pokud je v daném regionu pĜesah žádostí nad kapacitou
terénních pracovníkĤ, musí pracovištČ vyhlásit zvláštní režim, aby byla
poskytnuta krizová pomoc a základní poradenství i u novČ žádajících – toto
opatĜení vyplývá z potĜeby zajistit službu v co nejranČjším vČku dítČte).
Cíle a metody rané péþe
Hlavními cíli sociální služby raná péþe je:
• posílení kompetencí rodiny, snížení její závislosti na institucích a sociálním
systému,
• podpora sociální integrace rodiny v dané komunitČ,
• snížení negativního vlivu postižení nebo ohrožení na rodinu dítČte a na jeho
vývoj,
• zvýšení vývojové úrovnČ dítČte v oblastech, které jsou postiženy
nebo ohroženy.

Metody práce
v rané péþi

Raná péþe využívá následujících metod a postupĤ práce:
• depistáž,
• žádost klienta,
• první kontakt,
• komplexní posouzení potĜeb rodiny,
• dohoda s klientem,
• individuální plán – zapojení uživatelĤ do rozhodování o využití služeb,
• forma služby,
• pravidla profesionálního pĜístupu ke klientĤm,
• ukonþení poskytování služeb ze strany zaĜízení, ze strany uživatele,
• spolupráce týmu StĜediska rané péþe Olomouc.
PrĤvodce studiem
V následující þásti textu se budeme podrobnČji zabývat þtyĜmi dĤležitými
charakteristikami rané péþe – ekonomiþností, etiþností, efektivností a flexibilitou.
Poté se zamČĜíme na popis konkrétních služeb realizovaných StĜediskem rané péþe
SPRP Olomouc. V závČru textu se seznámíme s pojmem supervize a uvedeme nČkteré
dĤležité aspekty tohoto tématu, které souvisejí i s prací poradce rané péþe.
Charakteristiky služby raná péþe
Služba poskytovaná StĜediskem rané péþe Olomouc klientským rodinám
v Olomouckém kraji je služba profesionální, ekonomicky výhodná, etická, efektivní
a flexibilní.

Raná péþe je
ekonomická

Náklady na službu, která je poskytována celé rodinČ dítČte v jeho raném vČku,
podporuje setrvání dítČte v rodinČ, rodiþovské kompetence a je prevencí sociálnímu
vylouþení rodiny i dítČte jsou v porovnání s ústavní péþí podstatnČ nižší (ústavní péþe
o jedno dítČ s postižením þinní 30–60 tisíc korun mČsíþnČ, zatímco služby rané péþe
o jednu klientskou rodinu se pohybují okolo cca 30 tisíc korun roþnČ).
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Podpora rodiþovských kompetencí vede k omezení závislosti rodin na sociálních
systémech. Raná péþe se zamČĜuje na práci s celou rodinou. Snaží se rĤznými
programy podpoĜit rodiþe a vyhledávat dostupnou pomoc v místČ bydlištČ tak,
aby otcové nemuseli opustit svá zamČstnání a matky dČtí mohly uvažovat o návratu
do práce. Dlouhodobá domácí péþe o osobu blízkou vede nevyhnutelnČ ke ztrátČ
sebevČdomí matky a ke ztrátČ jejích pracovních dovedností. Programy rané péþe jsou
zamČĜeny na posílení matek, na vzájemnou podporu rodin (setkávání, kurzy ad.),
podporují svépomoc a v rámci projektĤ realizovaných s podporou ESF nabízejí
i psychosociální programy matkám dČtí s postižením.
Raná péþe pĤsobí proti umisĢování dČtí do ústavĤ a institucí mimo bydlištČ
a rodinu. Pomoc nabídnutá rodiþĤm v dobČ, kdy je postižení nebo ohrožení dítČte
zjištČno, pomáhá pĜekonat jejich pocit bezradnosti, izolace a tím pĜispívá i k setrvání
dítČte v rodinČ. V prĤbČhu tĜinácti let existence stĜediska byly do ústavního zaĜízení
umístČny pouze tĜi dČti z klientských rodin.
Služba raná péþe poskytovaná klientĤm StĜediskem rané péþe v Olomouci zvyšuje
vývojovou úroveĖ dČtí se zdravotním postižením (zrakovým a kombinovaným)
a tak zároveĖ zvyšuje i jejich šance na integraci do bČžných zaĜízení (pĜedškolních
a školních) v místČ bydlištČ. UmožĖuje dítČti maximálnČ využít svého potenciálu
a rozvíjet své schopnosti v pĜirozeném prostĜedí své rodiny, vrstevníkĤ a domova
v širším smyslu. Tím jsou naplĖována práva dítČte (podle Charty základních práv
a svobod – právo dítČte vyrĤstat v rodinČ a ve svém pĜirozeném prostĜedí).
Služba poskytovaná StĜediskem rané péþe Olomouc koresponduje s obecnými cíli
sociální služby v ýeské republice i EU. Cíle, kritéria a prĤbČh služby je v souladu
s Národním akþním plánem sociální integrace, s dokumenty Rady Evropy, které se
týkají péþe a vzdČlávání dČtí od narození do osmi let vČku a sociálních služeb pro
fyzicky nebo mentálnČ postižené dČti. Pomáhá naplĖovat Úmluvu o právech dítČte
OSN, ke které se naše republika hlásí od roku 1991. Podle tiskové zprávy UNESCO
je ýeská republika na þelním místČ v EvropČ (pĜed Rumunskem a Azerbajdžánem)
v poþtu dČtí umístČných mimo rodinu.

Raná péþe je
etická

Služba poskytovaná StĜediskem rané péþe Olomouc se snaží maximálnČ využít
zdrojĤ v regionu (místní lékaĜi, mateĜské školy, bČžné školy, další návazné služby,
svépomocné organizace apod.). Rodiþe nejsou nuceni dojíždČt do velkých center
mimo bydlištČ nebo vyhledávat specializovanou pomoc v jiných krajích. Námi
poskytované služby jsou pro danou cílovou skupinu jediné svého druhu v kraji.
ýerpáme z dlouholetých zkušeností (již od roku 1984) a využíváme ovČĜenou
metodiku. StĜedisko má pĤjþovnu speciálních pomĤcek, využívá ovČĜených
vyšetĜovacích metod, má k dispozici množství testovacích materiálĤ, vybavenou
knihovnu a videotéku.
Spolupráce s obdobnými zahraniþními institucemi a zdravotnickými pracovišti
v naší republice nám umožĖuje získávat nejnovČjší poznatky z dané oblasti
a zachovávat tak vysokou úroveĖ poskytovaných služeb.
Pracovní tým stĜediska je složen z odborníkĤ, díky jejichž znalostem a zázemí
stĜediska (speciální pomĤcky apod.) jsme schopni poskytovat témČĜ všechny služby
(s výjimkou þásti diagnostiky a nČkterých terapií) v domácím prostĜedí. Každý þlen
pracovního týmu se specializuje na urþitou oblast poskytovaných služeb
(napĜ. stimulace zraku), sleduje nejnovČjší poznatky, prĤbČžnČ zvyšuje svou
kvalifikaci a je konzultantem v dané oblasti pro své kolegy. Efektivní rozdČlení rolí
v týmu, efektivní plánování terénních služeb (rozdČlení jednotlivých klientských rodin

Raná péþe je
efektivní
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poradcĤm podle bydlištČ klientĤ, þasové plány konzultací), využívání zdrojĤ v místČ
bydlištČ a vnitĜních zdrojĤ stĜediska umožĖuje efektivní prĤbČh služeb stĜediska.
Raná péþe je
flexibilní

Služba je plánována ve spolupráci s rodiþi a naplĖuje jejich cíle na základČ
individuálního plánu. Tyto cíle se v prĤbČhu poskytování služeb mČní. Poradce
se zamČĜuje na zjišĢování potĜeb rodiny a stanovení aktuálního cíle v prĤbČhu celého
období služby a podle zjištČní plánuje obsah jednotlivých konzultací a služeb.
Frekvence i þasový prĤbČh konzultací je pĜizpĤsobován zdravotnímu stavu dítČte
a zvyklostem rodiny. Zájemce o službu je kontaktován do týdne od projevení zájmu
o službu, komplexní posouzení potĜeb, které je podmínkou zahájení služeb,
je uskuteþnČno do 3 týdnĤ od prvního kontaktu.
Úkol (K1)
NahlédnČte na webové stránky Spoleþnosti pro ranou péþi (www.ranapece.cz)
a zjistČte, jaké þinnosti toto sdružení vykonává a zajišĢuje.
Konkrétní služba realizovaná StĜediskem rané péþe SPRP Olomouc
• Realizace individuálního plánu podpory rodiny klientĤ:
• aktivizace a informování rodiþĤ (konzultace v domácím prostĜedí,
zasílání informací, vytváĜení podmínek pro setkání rodin, semináĜe
pro rodiþe),
• doprovázení (do zdravotnických zaĜízení, na úĜady),
• poradenství (sociálnČ-právní, psychologické, výchovné),
• instruktáž rodiþĤ v oblasti rozvíjení schopností dítČte,
• podpora svépomoci,
• pĤjþovna literatury a speciálních pomĤcek,
• pomoc pĜi Ĝešení obtížné životní situace v rodinČ,
• krizová intervence.
• Realizace individuálního plánu podpory vývoje dítČte klientské rodiny:
• stimulace zraku a zrakový trénink,
• podpora psychomotorického vývoje,
• podpora pohybového vývoje,
• podpora smyslové integrace,
• podpora komunikace,
• podpora sociálních dovedností a dalších kompenzaþních mechanismĤ.
• Sociální práce a organizování služeb ve StĜedisku rané péþe Olomouc
i v terénu:
• zajišĢování provozu a zázemí terénních i ambulantních služeb,
• telefonická a písemná intervence,
• care management,
• kontakt se spolupracujícími službami, zdravotnickými zaĜízeními,
místní samosprávou.
• Konzultace, vzdČlávání a poradenství pro zaĜízení, v nichž jsou umístČny dČti
s postižením naší cílové skupiny (ústavní zaĜízení, stacionáĜe, dČtská centra).
• Pomoc pĜi integraci dČtí z klientských rodin v pĜedškolních zaĜízeních.
• OsvČta nejširší veĜejnosti a spolupráce s odbornou veĜejností:
• publikaþní a pĜednášková þinnost (univerzity, sociální a pedagogické
školy, odborné lékaĜské spoleþnosti).
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Služby jsou poskytovány v dobČ, kdy rodina prochází nejkritiþtČjším obdobím
vyrovnávání se s nesmírnČ nároþnou situací po narození dítČte s postižením a budování
vztahu k nČmu. DítČ má zároveĖ nejlepší biologické pĜedpoklady (bouĜlivý rozvoj
a velká plasticita nervové soustavy) pro rozvoj náhradních mechanizmĤ – tj. trénink
postižených smyslĤ a posilování ostatních oblastí rozvoje tak, aby mohlo maximálnČ
využít svého potenciálu.
Raná péþe tak pomáhá dítČti i rodinČ minimalizovat dopad postižení na jejich
pĜirozené funkce.
Supervize z pohledu poradce rané péþe
Supervize se stala souþástí vzdČlávání a osobního rozvoje u pracovníkĤ,
kteĜí pracují s lidmi, v oblasti psychoterapie a poradenství, zdravotnictví, uþitelství,
sociální a komunitní práce a jiných pomáhajících profesí, postupnČ se uplatĖuje
i v práci manažerĤ a personálním poradenství.
Ve všech tČchto profesích dochází k neustálým zmČnám a vývoji. U jednotlivých
pracovníkĤ je kladen stále vČtší dĤraz na profesionalitu a odpovČdnost. Pracovníci se
setkávají s bolestí, bezmocí, agresí, psychickou nestabilitou klientĤ. Musí se nauþit
novým postupĤm, jak s problémem pracovat a jak se s ním vypoĜádat i sami v sobČ.
Poþet lidí, kteĜí potĜebují urþitou formu pomoci þi podpory vlivem zmČn spoleþnosti,
se zvyšuje. Roste tím i potĜeba mít možnost takto nároþnou práci s nČkým sdílet,
pĜemýšlet o ní, hledat nové možnosti a pouþení. Tuto potĜebu mĤže bezpeþnČ
a odbornČ naplnit a zajistit právČ supervize. I když z ní nČkdy mohou mít jednotlivé
týmy þi organizace obavy – aby se neukázaly jejich nedostatky, nekompetentnost,
strach z neznámého, cítit se ohroženy, je to vždy pro úþastníky velká pĜíležitost.
Setkání mĤže probíhat formou individuální, kdy se setkává supervidovaný
se supervizorem nad konkrétním pĜípadem ze své praxe, nebo formou skupinovou,
kdy nČkolik úþastníkĤ supervize hovoĜí o pĜípadu pĜedkládaném nČkterým z nich
s žádostí o pomoc. Skupina se nesoustĜedí na chyby, ale na to, co by mohlo být místo
nich a co by supervidovanému pomohlo, co v daném pĜípadČ potĜebuje.
V dobré supervizi je vytvoĜeno bezpeþné a podpĤrné prostĜedí, v nČmž funguje
dobrý vztah mezi supervizorem a supervidovaným. Je jasnČ stanovený kontrakt
a dodržována hranice mezi supervizí a terapií. Supervizor je kompetentní a jeho
intervence odpovídají potĜebám supervidovaného. ýím více budou i supervidovaní
aktivní a odpovČdní za prĤbČh supervize, tím vČtší je nadČje, že je supervize více
obohatí v osobní i profesní rovinČ a že klienti získají kvalitní službu. Každý,
kdo zakusí takovou dobrou supervizi, zjistí, jak dĤležitý a žádoucí bonus v oblasti
pomáhajících profesí pĜedstavuje.
Shrnutí
Text poskytl vhled do problematiky rané péþe. Prezentoval cíle oboru raná péþe.
Upozornil na pĜínos rané péþe pro uživatele této sociální služby, roli poradce rané péþe
i dĤležitost a význam supervize v pomáhající profesi.
Pojmy k zapamatování
Raná péþe, cíle rané péþe, sociální služba raná péþe, cílová skupina služby raná
péþe, cíle a metody rané péþe, charakteristiky služby raná péþe, StĜedisko rané péþe
Olomouc, supervize.
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Kontrolní otázky
• V þem lze spatĜovat význam služby raná péþe v systému sociálních služeb?
• Kdo je klientem stĜediska rané péþe?
• Jaké jsou hlavní cíle sociální služby raná péþe?
• VysvČtlete, co se rozumí tvrzením, že raná péþe je ekonomická, etická,
efektivní a flexibilní.
• Co je supervize a jaký je její význam a funkce v pomáhající profesi?
Klíþ
K1: K dosažení svého cíle Spoleþnost pro ranou péþi vykonává a zajišĢuje zejména
tyto þinnosti:
• Poskytuje služby rané péþe dČtem se zrakovým a kombinovaným postižením
a jejich rodinám prostĜednictvím stĜedisek rané péþe, která za tímto úþelem
zĜizuje.
• Spolupracuje s odbornými pracovišti.
• Spolupracuje pĜi pĜípravČ právních norem a pĜedpisĤ upravujících ranou péþi
a její poskytování.
• Dbá o odbornost svých þlenĤ a jimi poskytovaných služeb.
• Uchází se o þlenství a þinnost v mezinárodních organizacích pro ranou péþi.
• Spolupracuje s rodiþi dČtí s postižením.
• Provádí a zajišĢuje rekvalifikaþní a rehabilitaþní þinnosti.
• ZajišĢuje vzdČlávací a osvČtovou þinnost.
• Vydává odborné neperiodické publikace, periodický tisk a informaþní
tiskoviny.
• Poskytuje a zajišĢuje odborné konzultaþní a informaþní služby.
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