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I. Úvod 
 

1. Poslání organizace 
Posláním občanského sdružení Péče o duševní zdraví (dále sdružení, organizace nebo PDZ) je 
umožnit dlouhodobě duševně nemocným lidem žít v prostředí dle své volby, co nejspokojeněji a 
co nejsamostatněji. 
 
Středisko Výměník (dále Výměník nebo středisko) je samostatnou organizační jednotkou výše 
uvedeného občanského sdružení s právní subjektivitou a jeho posláním je pomáhat zdravotně a 
sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve 
společnosti. 

 
2. Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování metodiky 

 
2.1. Vytvoření metodiky 

a) Organizace vytvořila metodiku s cílem poskytnout pracovníkům co nejpodrobnější vodítka 
pro výkon sociální služby Sociálně terapeutická dílna (dále jen STD).  

b) Metodika rozvíjí pravidla, mechanismy a popisy procesů, jak jsou dané Procedurálním 
předpisem. 

c) Metodika je platná pouze pro středisko Výměník, neboť v jiných střediscích tato služby 
poskytována není. Pracovníkům ostatních středisek je metodika pro informaci dostupná 
v plné verzi na intranetu PDZ. 

d) Metodika poskytuje operativní návody pro řešení situací nejrůznějšího druhu, které se 
v praxi běžně vyskytují. Není ale reálné, abychom v materiálu tohoto typu mohli předvídat 
všechny situace v jejich složitosti. Pro takové případy ponechává metodika prostor pro 
situační rozhodování odborných pracovníků střediska (služby).  

e) Na zpracování metodiky se spolu s ředitelem podílela i vedoucí střediska a pracovník služby 
(pozn.- službu přímo zajišťuje jediný pracovník). 

 
2.2. Aktualizace metodiky 

a) Metodika je aktualizována minimálně jednou ročně. 
b) Metodika může sloužit jako studijní text pro nové pracovníky služby.  
c) Průběžně sbíráme připomínky k úplnosti a praktičnosti metodiky. Za sběr připomínek 

odpovídá vedoucí střediska. 
d) V souladu s jednacím a organizačním řádem je metodika dána na vědomí představenstvu 

občanského sdružení. 
e) Vzhledem k rozsahu textu nejsou s metodikou služeb v rámci běžného chodu služby 

seznamováni uživatelé služby, nicméně na vyžádání každému uživateli či zájemci text 
metodiky zapůjčíme k pročtení nebo mu ho zašleme e-mailem v elektronické podobě ve 
formátu PDF. 

f)    Metodika je veřejný dokument a jako takový je umístěna na webových stránkách PDZ 
(sekce pro odbornou veřejnost, oddíle „metody a metodiky“). 

 
2.3. Kontrola dodržování metodik  

a) Všichni pracovníci, kteří STD poskytují, jsou povinni tuto metodiku dodržovat.  
b) Za kontrolu dodržování metodiky odpovídá vedoucí střediska a ředitel sdružení.  
c) Případné nesrovnalosti mezi metodikou a poskytováním služby či jednáním pracovníka jsou 

projednány na poradách střediska, případně při metodické konzultaci s ředitelem nebo v 
rámci externí supervize. 
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II. Zasazení sociální služby do systému sociálně – zdravotní péče 

 
Sociálně terapeutická dílna je jednou z příležitostí pro duševně nemocné v regionu, kde mohou 

strukturovaně a bezpečně trávit svůj čas. Z podstaty je službou docházkovou – klient1 přichází do 
služby, nikoliv služba za klientem. V tom je hlavní rozdíl od mobilních a ambulantních služeb, jak je 
poskytují ostatní střediska PDZ. 

 
V místě působí středisko Pardubice, které poskytuje služby následné péče a sociální rehabilitaci. 

Tyto služby vycházejí z metod psychosociální rehabilitace a case managementu a úzce spolupracují 
s psychiatrickými ambulancemi a lůžkovým oddělením pardubické nemocnice. Hlavním účelem je 
pomoci vážně duševně nemocným lidem, aby se udrželi v komunitě a nemuseli být psychiatricky 
hospitalizováni.  
 

STD ve středisku Výměník je tedy jedním z elementů sítě služeb, kterou jsou pro duševně 
nemocné využitelné. Klienti do služeb přicházejí buď na základě vlastní iniciativy, nebo jsou přímo 
doporučení svým lékařem nebo kontakt zprostředkovává mobilní tým střediska Pardubice. 
 
Schematické znázornění zapojení STD do regionálního systému služeb: 

 

Síť služeb 

Chráněné  dílny: 
Výměník, CEDR 
aj.

Pracovní 
trénink: Sociální 
rehabilitace 
Výměník

Tréninkové 
byty PDZ

Ubytovny, 
azylové domy

Psychia-
trická
léčba

Úřad práce

Domovy se zvl. 
režimem, domy s peč. 
službou

Volnočasové kluby 
pro duševně 
nemocné: PDZ, CEDR

Poradenské služby, 
úřady, jiné veřejné 
služby a zařízení

Zaměstna-
vatelé

Svépomocné 
skupiny: Kolumbus, 
VIDAcentrum, 
Felicitas

Sociálně 
terapeutická 
dílna Výměník

 

 

1 Slovní obrat „klient“ používáme pro jazykové zpestření textu, abychom neustále nepoužívali pouze slovo 

uživatel.  
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III. Cíle služby obecně 
 

1. Cíle orientované na uživatele – zvýšení kvality života uživatele 
 

a) Uživatel subjektivně hodnotí službu jako přínos nebo je přínos služby pro uživatele 
evidentní. 

b) Uživatel je podporován: 
� při rozvíjení a posilování samostatnosti 
� při naplňování vlastních potřeb a cílů 
� ve využívání veřejných míst a služeb 
� ve využívání specializovaných zdravotních služeb 
� při uplatňování svých práv a nároků 

 
2. Cíle orientované na službu 

 
2.1. Poskytovaná služba je kvalitní  

a) Služba vychází z potřeb uživatelů. 
b) Služba naplňuje standardy kvality. 
c) Služba (resp. organizace jako její poskytovatel) vzdělává své pracovníky. 
 

2.2. Efektivní využívání kapacity služby 
Z hlediska kapacity je cílem, že služba bude mít nejméně ze 2/3 naplněnou, což při současném 
úvazku pracovníka služby představuje 60 klientohodin týdně. 

 
2.3.  Spolupráce s ostatními službami v regionu 

a) Služba spolupracuje se všemi službami v péči o duševní zdraví v regionu a usiluje o co 
nejkvalitnější vztahy s těmito službami. 

b) Služba spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu. 
 

2.4. Řádné vedení dokumentace 
a) Zápisy v databázi budou úplné. 
b) Zápisy v databázi budou včas zapsané = nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. 
c) Zápisy v databázi budou odpovídat struktuře popsané v procedurálním předpisu. 
d) Po vstupu zájemce do služeb budou sepsány všechny povinné součásti vstupní procedury. 
e) Dokumentace obsahuje povinné hodnotící a ukončovací dokumenty. 

 
3. Cíle orientované na společnost  

a) Služba se snaží zajistit sociální pomoc osobám s duševním onemocněním. 
b) Služba se podílí na ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním – 

osvětová a destigmatizační činnost. 
c) Služba aktivně spolupracuje s úřady, samosprávou. 

IV.   Poslání a konkrétní cíle služby 

1. Poslání STD 
a) Umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo 

rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti. 
 

2.  Cíle služby 
a) Uživatel se v prostředí služby cítí bezpečně. 
b) Uživatel lépe než před užíváním služby zvládá základy mezilidské komunikace. 
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c) Zvýší se počet hodin, které je uživatel schopen setrvat v dílně. 
d) Uživatel udrží nebo i zlepší své motorické dovednosti, což se projeví na vyšším počtu a větší 

kvalitě výrobků. 

V. Personál a jeho práce 

1. Složení personálu 
 

1.1. Ředitel sdružení 
a) Nepracuje přímo se zájemci a uživateli služby. 
b) Funguje pro pracovníky střediska jako konzultant v oblasti metodické a v oblasti 

klinické/psychiatrické. 
c) Metodicky vede vedoucí středisek.  

 
1.2. Vedoucí střediska 

a) Nepracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. 
b) Je zodpovědná za činnost a fungování pracovníků sociálních služeb a metodicky je vede. 
c) Za svoji práci je zodpovědný řediteli sdružení. 

 
1.3. Pracovník2 přímé péče 

a) Pracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. 
b) Za svou práci se zodpovídá vedoucí střediska. 

 
2. Náplně práce personálu 

 
Náplně práce jsou součástí osobních složek zaměstnanců. 

3. Kapacita 

a) Kapacita služby se shoduje s kapacitou pracovníka, viz poznámka pod čarou. 

b) Pracovník má pro poskytování služby vyčleněn úvazek 20 hodin týdně.  

a. Z toho 12 hodin týdně věnuje práci s jednotlivými uživateli ve skupině 

(uživatelé jsou v jeden okamžik na dílně – max. 10 v jeden okamžik), 

ale práce s nimi je individuální),  

b. 3 hodiny věnuje individuálním rozhovorům a práci s uživateli (jeden 

uživatel v jeden okamžik)  

c. a 5 hodin věnuje přípravě (příprava na rozhovory, příprava materiálu a 

výrobních nástrojů, konzultace s vedoucí střediska, porady, 

dokumentace, jednání s jinými službami). 

c) Z výše uvedeného vyplývá maximální kapacita služby 123 klientohodin týdně. 
 

4. Vzdělání pracovníků přímo poskytujících služby 
 

4.1. Vzdělání povinné při nástupu  
a) Základní kvalifikační požadavky definuje Zákon o sociálních službách. 
b) Kritéria pro výběr nových pracovníků se určují vždy před každým výběrovým řízením.  

 

2 V současné době je STD zajišťována pouze jediným pracovníkem. 
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c) Na jejich stanovení se podílí ředitel a vedoucí střediska. 
d) Podrobný postup výběrových zaměstnanců stanoví Personální předpis. 

 
4.2. Vzdělání doporučené k doplnění během práce 

a) Řídí se Personálním předpisem.  
b) Každý zaměstnanec sdružení má vypracovaný individuální vzdělávací plán, podklady pro 

jeho vytvoření jsou: 
� hodnocení nadřízeného 
� sebehodnocení 
� výstupy z externí supervize 

c) Jsou definovány a doporučeny následující vzdělávací oblasti a témata: 
� psychiatrické minimum 
� proces psychosociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním 
� krizová intervence 

 
4.3. Externí supervize 

a) Účast na supervizi je povinná. 
b) Neúčast na supervizi oznamuje a zdůvodňuje pracovník s časovým předstihem. 
c) Supervizi zajišťuje externí supervizor. 
d) Každé středisko má vlastního externího supervizora. 
e) Konkrétní podmínky supervize upravuje a ošetřuje supervizní kontrakt. 
f)    Termíny supervizí domlouvá supervizor a vedoucí týmu. 

 
5. Systém porad 

 
5.1. Středisková porada – porada sociálních služeb3 
a) kdo svolává, řídí poradu a zodpovídá za provedení zápisu: vedoucí střediska 

b) kdo další se porady účastní: pracovníci sociálních služeb (= STD a sociální rehabilitace) 

c) frekvence a čas: 1x týdně, konkrétní den dle jednotlivých středisek, zpravidla pondělí, čas 

zpravidla 15 až 16 

d) témata porady: část provozně organizační, část metodická 

e) komu distribuován zápis: e-mailem účastníci + intranet 

f) uložení zápisu: elektronicky (intranet)  

g) podrobněji k obsahu: 

1. Provozní část: 

� kontrola úkolů z minulé porady 
� dovolené, zastupování 
� termíny stáží 
� nabídka konferencí a seminářů 
� aktuální termíny společných porad s jinými službami 
� termíny a témata supervizí 
� provozně - technické záležitosti střediska 
� různé 

2. Zájemci o služby: 

 

3 Vedle sociálních služeb fungují ve středisku Výměník i chráněné dílny. Porada vedoucí střediska s vedoucími 

provozů jednotlivých dílen zde popisována není. 
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� diskuse u potenciálních zájemců o přijetí (nepřijetí) do služby 
� průběh spolupráce, rozdělení úkolů 

3. Uživatelé služby: 

� základní informace o všech uživatelích 
� rizikoví uživatelé přednostně 
� důležité změny stávajících uživatelů 
� jakékoliv problémy v práci s uživatelem 
� konzultace postupů v práci s uživatelem 
� zpětné vazby 

 
5.2. Středisková porada – mimořádná  

a) Každý pracovník týmu má právo svolat mimořádnou poradu na jakékoli téma, pokud je to 
nutné. 

b) Účast na těchto poradách – prioritou je, aby se pracovníci sešli všichni 
c) Poradu řídí vedoucí střediska a zodpovídá za provedení zápisu. 

 
5.3. Porady v rámci celé organizace jsou popsány v Personálním předpisu, článku Komunikace 

v organizaci. 
 

5.4. Porady s ostatními organizacemi 
 

5.4.1. Porady s ambulantními psychiatry (PA) 
a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje s ambulantním psychiatrem. 
b) Konzultace se mohou týkat projevů duševní nemoci či vhodnosti toho či onoho přístupu 

k uživateli, vhodnosti plánovaných aktivit. 
c) Konzultace probíhají podle potřeby, a to telefonicky nebo osobně v ordinaci lékaře. 
d) Pokud má uživatel služby jiné zdravotní postižení (viz vysvětlení u cílové skupiny), 

konzultuje pracovník služby se souhlasem uživatelem s jiným lékařem specialistou, případně 
s praktickým lékařem. 

 
5.4.2. Porady s psychiatrickými lůžkovými zařízeními 

a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje s ošetřujícím psychiatrem, je-li uživatel 
psychiatricky hospitalizován. 

b) Konzultace se mohou týkat projevů duševní nemoci, vhodnosti toho či onoho přístupu 
k uživateli, vhodnosti plánovaných aktivit či prognózy vývoje zdravotního stavu. 

c) Konzultace probíhají podle potřeby, a to telefonicky nebo osobně v lůžkovém zařízení. 
Zpravidla půjde o lůžkovou část psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, protože 
není v kapacitě pracovníka dojet do vzdálenějších lůžkových zařízení (např. psychiatrická 
léčebna Havlíčkův Brod – zde může pracovníka služby po domluvě zastoupit pracovník 
mobilních týmů PDZ, které léčebnu pravidelně navštěvují). 

 
5.4.3. Porady s další poskytovateli sociálních služeb (např. PDZ – středisko Pardubice, PDZ – 

středisko Hradec Králové, CEDR Pardubice o.p.s., Česká abilympijská asociace – služba 
podporované zaměstnávání, SKP – Centrum – služba intervenční centrum) 

a) Se souhlasem uživatele pracovník služby konzultuje a koordinuje svou činnost s pracovníky 
jiných poskytovatelů. Uživatel je do této spolupráce aktivně zapojován, porady s jinými 
poskytovateli se zpravidla účastní. 

b) Smyslem je, aby služby byly návazné a aby bylo řešeno více oblastí života uživatele. 
Domluvené postupy se zobrazí v individuálním plánu uživatele. 
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c) Smlouva o spolupráci je písemně uzavřena s PDZ – střediskem Pardubice. Písemná podobě 
pochází ještě z doby, kdy obě střediska neměly společné řízení. Prozatím jsme se rozhodli 
písemnou podobu ponechat. 

d) S ostatními uvedenými poskytovateli je spolupráce založená na ústních dohodách. 
 

6. Dokumentace 
 

6.1. Dokumentace týkající se fungování personálu 
Zápisy z porad, vnitřní předpisy organizace, směrnice, metodické pokyny jsou umístěny na 
intranetu. 

 
6.1.1. Zápis z pravidelné porady střediska obsahuje 

� kdo je přítomen 
� provozní záležitosti 
� potenciální zájemci, výsledky týmové dohody 
� aktivní uživatelé: základní informace, změny a plánování 

 
6.1.2. Zápis mimořádné porady střediska obsahuje 

� kdo je přítomen 
� o čem porada je 
� vyjádření všech členů týmu 
� týmová dohoda (pokud nějaká je) 

 
6.2. Dokumentace týkající se práce s uživateli  

a) Pracovník přímé péče vede dokumentaci o zájemcích4 o služby a o uživatelích služeb. 
b) Tato dokumentace obsahuje: 

� složku s písemnými dokumenty 
� počítačovou databázi – evidenční systém 

c) Podrobnější pravidla a pokyny k vedení dokumentace obsahuje Procedurální předpis. 
d)  Vedení dokumentace se úzce dotýká také směrnice o zpracování osobních údajů. 

 
6.2.1. Složka s písemnými dokumenty obsahuje  

� dokumenty, které uživatel chce uchovat v kanceláři střediska 
� kopie dopisů a dalších dokumentů, zaslaným uživatelům či na úřady v rámci plnění 

zakázky 
� kopie dokumentů, které pracovník vypisuje pro uživatele v rámci služby „jednání ve 

prospěch uživatele - administrativa“ 
� formulář Kvalifikovaný souhlas s vedením dokumentace 
� Smlouva o užívání služby 
� další formuláře a dokumenty týkající poskytování služby (písemný kontrakt o 

krizovém plánu, mapovací formuláře atp.) 
 

6.2.2. Počítačová databáze obsahuje: 
� kartu uživatele 
� statistické přehledy poskytování služeb 
� záznamy intervencí: 

 

 

4 Do získání Kvalifikovaného souhlasu s vedením dokumentace je složka vedena jako anonymní. 
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a) Pracovník zapisuje každou intervenci (návštěvu zájemci či uživatele v STD), každý 
telefonát.  

b) Pracovník nezapisuje krátké rozhovory s uživateli před kanceláří, které se týkají 
momentálního odmítnutí vstupu do kanceláře (např. z důvodu probíhající porady). 

c) První kontakt se zájemcem 
Zaznamenávat: 
� odkud se o nás dozvěděl 
� zda spadá do cílové skupiny 
� místo pobytu 
� zakázka (pokud má) – „co od nás chce“ (nejlépe uvést doslova) 
� na čem se pracovník se zájemcem dohodl, plán nebo termín další schůzky, nebo do 

kdy se zájemce ozve 
d) Individuální intervence, kontakt (zájemci či uživatel navštíví STD a vedle pracovního 

zapojení je část času věnována individuálnímu rozhovoru za účelem např. zjišťování a 
mapování osobních a zdravotních údajů, upřesnění zakázky či hodnocení průběhu služby) 

Zaznamenávat: 
� kdo se rozhovoru účastnil (příklad – např. pracovník mobilního týmu PDZ Pardubice 

v případě koordinace služeb) 
� na co konkrétně se rozhovor zaměřil 
� jaké údaje jsme v rozhovoru zjistili 
� plán dalších aktivit v rámci poskytování služby, případně plán spolupráce mezi 

službami 
e) Běžná návštěva uživatele v STD 

Zaznamenat: 
� příchod a délka pobytu 
� stručný popis stavu (pokud se delší dobu nemění, pak to není nutné) 
� pokud klient sděluje nějakou významnou událost, novinku (v tom případě i stručně 

uvést, jak jsme reagovali, co mu poradili) 
� jaké činnosti se uživatel věnoval a s jakými výsledky (např. tempo, zručnost, 

samostatnost, výsledný výrobek – opět: pokud se delší dobu nemění, není nutné 
každou návštěvu podrobněji zaznamenávat) 

� plán další návštěvy (pokud nejde o pravidelnou docházku s již dříve domluvenou 
frekvencí 

 
7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě  

 
a) Služba nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. 
b) Podpora uživatelů při využívání komunitních zdrojů má především tyto formy: informování, 

zprostředkování kontaktu a výjimečně i doprovod. 
c) Z těchto důvodů tým spolupracuje například s těmito subjekty: 

� s mobilním týmem střediska Pardubice, ale i jiných středisek (Hradec Králové) 
� rodiny uživatelů  
� psychiatrické oddělení nemocnice 
� ambulantní psychiatři 
� občanská poradna, intervenční centrum 
� Úřad práce 
� zaměstnavatelé v regionu 

d) Obsahem spolupráce je například vyřizování žádostí uživatelů, hledání pracovního uplatnění, 
nebo řešení jejich zdravotních problémů. 

e) Platí, že spolupráce je možná pouze se souhlasem uživatele.   
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VI.  Popis služby 

1. Profil služby 
 

1.1. Hlavní principy a zásady jsou: 
a) DOBROVOLNOST -  uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda do služby vstoupí a kdy ji 

ukončí (i bez udání důvodu) 
b) INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - charakter, tempo a délku poskytování služby určuje uživatel v 

závislosti na zakázce. 
c) PARTNERSTVÍ A RESPEKT - uživatel je považován při společné práci za partnera nikoliv za 

problém - pokud se uživatel stává „přítěží“ pracovníka, je jasné, že pracovník nemůže být 
spojencem uživatele při spolupráci na naplňování zakázky, a proto jedná v týmu o převzetí 
uživatele jiným kolegou. 
 

1.2. Etické zásady služby 
Níže uvedeným zásadám je nadřazen Etický kodex sdružení (organizační směrnice S0701). 

a) Pracovník nesmí mít s uživatelem obchodní či ekonomické vztahy, tj. společně podnikat, 
prodávat uživateli, či kupovat od něj věci či služby. 

b) Pracovník nesmí navazovat s uživateli sexuální vztahy. 
c) Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích a informacích, které se o uživateli dozví, 

chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Data a informace požaduje s ohledem 
na potřebnost při poskytování služeb a informuje uživatele o jejich potřebnosti a použití. 
Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu. 

d) Pracovník se přímo a ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána 
jako přijetí úplatku. 

e) Dar od uživatele služby nebo jeho rodiny může pracovník přijmout pouze, pokud má dar 
nevýznamnou finanční hodnotu a pokud by odmítnutím daru mohl způsobit dárci citovou 
újmu. Podrobnosti k tomuto ustanovení obsahuje Finanční předpis. 

f) Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, 
rasu, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické 
přesvědčení, barvu pleti. 

g) Pracovník respektuje právo každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo 
k omezení takovéhoto práva u ostatních osob. 

h) Pracovník je povinen zachovávat práva a svobody uživatele, pokud zákon nestanoví jinak 
(nebezpečnost sobě nebo okolí). 

i) Pracovník respektuje samostatnost uživatele, vyjádření jeho názoru a svobodu jeho výběru, 
kdykoliv je to možné. 

j) Uživatel může učinit rozhodnutí, které pracovník považuje za rizikové. Pracovník může na svůj 
postoj uživatele upozornit, ale jeho rozhodnutí musí plně respektovat, pokud to neodporuje 
právním normám. 

k) Pracovník nezneužívá moc, kterou nad uživatelem má (asymetrie vztahu). 
l) Povinností pracovníka je informovat uživatele o všech službách sdružení i ostatních službách 

jiných poskytovatelů, které uživatel může účelně využít, dále o všech pro něj dostupných 
sociálních dávkách. Musí ho také informovat o možných alternativách při naplňování zakázky. 

m) Pracovník má povinnost umožnit uživateli přístup k jeho dokumentaci. 
n) Pracovník je povinen respektovat právo uživatele na podání stížnosti tzn. uživatel má právo 

podat stížnost, má právo být informován o způsobech podání stížnosti a o řešení své stížnosti. 
Řešení stížností se řídí organizační směrnicí S0604. 

o) Pracovník je povinen respektovat právo uživatele odmítnout nabízenou službu nebo spolupráci 
s konkrétním pracovníkem. 
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1.3. Další rysy a vlastnosti služby 
a) Vyjednává se i o nereálné zakázce – uživatele psychopatologicky nenálepkujeme, nýbrž 

hledáme a snažíme se porozumět tomu, jaké přání a potřeby překrývá nereálná zakázka. 
a) Míra podpory je u každého uživatele individuální. 
b) Pro vstup do služby je nutné doporučení psychiatra nebo jiného odborného specialisty 

(v případě, že do služby přijímáme zájemce s jiným zdravotním postižením) případně na 
doporučení praktického lékaře. 

c) Plnění cíle klienta v oblasti působnosti STD se děje v koordinaci s plněním jeho osobních cílů 
v jiných oblastech (příklad z praxe – STD pomáhá uživateli zlepšit jeho motorické dovednosti, 
mobilní tým PDZ pomáhá uživateli řešit jeho finanční situaci).  

d) Zneužívání alkoholu či drog není důvodem k odmítnutí poskytnutí služby nebo ukončení 
spolupráce s uživatelem – záleží na dohodě pracovníka s uživatelem. V případě akutní 
intoxikace alkoholem nebo návykovými látkami může pracovník odmítnout intervenci 
(respektive vstup do STD) a odložit ji na dobu, kdy je uživatel schopen spolupracovat. 

e) Služba nemá charakter 24 hodinové nonstop služby. 
f) Služba vychází z metody psychosociální rehabilitace. 

 
1.3.1. Výčet poskytovaných činností služby 

� základní sociální poradenství 
� pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při 

běžných úkonech osobní hygieny 
� poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
� nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování 
� podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: 

o nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a 
pracovních schopností a dovedností 

o pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s 
přirozeným sociálním prostředím 

 
1.4.  Hranice služby 

 
1.4.1. Čas  

a) Délka pracovní doby: 
� délka pracovní doby5 je pro plný úvazek 40 hodin týdně a 5 dní v týdnu 
� pracovní doba je pružná a rovnoměrně po týdnech rozložená 

b) Celková délka poskytování služeb: 
� celková délka poskytování služby je posuzována individuálně, není definována 

maximální délka poskytování služby 
c) Standardní doba, kdy je STD otevřena pro návštěvy uživatelů: 8,45 až 12 v pondělí, středu, 

čtvrtek a pátek 
d) Rozmezí poskytování služby: v pracovní dny od 8,30 do 17 na základě předchozí individuální 

domluvy 
e) Délka jedné intervence:   

� jedna návštěva uživatele v STD je max. 195 minut za den 
� individuální intervence / rozhovor max. 120 minut 

 
1.4.2. Prostor  

 

5 Aktuálně službu zajišťuje jeden pracovník na úvazek 0,5. 
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d) Ze zákona poskytujeme STD ambulantní formou 
b) Služba je poskytována na adrese Pardubice – Polabiny, Družstevní 120 
c) Individuální schůzky / intervence mohou být po domluvě poskytnuty také v kanceláři 

pracovníka na adrese Pardubice – Polabiny, Mladých 325 (sídlo Péče o duševní zdraví – 
středisko Výměník) 

 
1.4.3. Osobní hranice 

a) Pracovník může mít okruh (typ) uživatelů, s nimiž nemůže z určitého osobního důvodu 
pracovat (nebo jde o poměrně rizikovou volbu). Je znakem profesionality, když si je pracovník 
těchto svých hranic vědom a se zájemcem či uživatelem najde alternativní způsob plnění jeho 
osobního cíle (např. doporučením služeb jiné organizace). 

b) Pokud pracovník z osobních důvodů odmítá nového uživatele, měl by být schopen důvody 
svého rozhodnutí pojmenovat a sdělit vedoucí střediska. 

c) Pracovník má právo „odmítnout“ uživatele (respektive spolupráci s ním), který opakovaně 
překračuje jeho osobní hranice (sexuální obtěžování, agrese, vyhrůžky, ale i „trvající 
zamilovanost“). Vedoucí střediska rozhoduje, zda se bude řešit „pouze předáním“ jiné službě 
(poskytovateli) nebo jde o porušení pravidel pro poskytování služby ze strany uživatele a bude 
se řešit ukončením poskytování služby. 

d) Pokud je mezi pracovníkem a mezi zájemcem/uživatelem osobní (blízký) vztah ještě před 
přijetím do služby, jde o možnou kontraindikaci pro poskytování služeb právě tímto 
pracovníkem. Rodinná vazba či partnerský vztah jsou absolutní kontraindikací. U ostatních typů 
vztahů (kamarádi, bývalý spolužák, kolega, soused ze vchodu atp.) - záleží na uvážení 
pracovníka a dohodě ve středisku týmu, ale nedoporučuje se. 

 
1.4.4. Dovednostní hranice 

a) Pracovníci nesou odpovědnost za uzavření kontraktu a spolupráci při naplňování zakázky 
uživatele nikoliv za jeho život a osud obecně. 

b) Pracovníci se snaží o začlenění uživatelů do společnosti, nicméně nejsou nástrojem sociální 
kontroly, zakázky tohoto typu odmítají, respektive se snaží o jejich reformulaci. 

c) Pracovníci nejsou zárukou naplnění vyjednaného cíle.  
d) Pracovníci nemohou vždy zabránit sebevraždě klienta. V metodice popisujeme postupy, které 

musí pracovník dodržet, pokud ví o riziku sebevraždy uživatele. Pokud však tyto postupy 
selžou, nenese pracovník vinu za smrt uživatele. 

e) Pracovníci se snaží spolupodílet na stabilizaci zdravotního stavu uživatele, podporují ho v léčbě, 
snaží se ho podpořit v rozpoznání a zacházení s projevy onemocnění, ovšem pracovníci 
nemohou zaručit dodržování medikace. Pokud se uživatel rozhodne, že tablety nebude užívat 
nebo je nebude užívat pravidelně, pracovník nemůže jeho rozhodnutí přinucením měnit. 

f) Pokud je uživatel nezvěstný, pracovníci nejsou zárukou, že se uživatel najde a že se mu nic 
nestane. 

g) Pracovníci neposkytují služby, na které nemají patřičnou odbornost. 
 

1.4.5. Hranice kapacity  
Definice pojmů: 

a) „potenciální zájemce/zájemce“ - člověk, u něhož probíhá vyjednávání, zda mu bude služba 
poskytnuta nebo ne 

b) „aktivní“  uživatel - uživatel, s nímž je pracovník v kontaktu alespoň 1x za 14 dní. 
c) „pasivní“ uživatel – uživatel, který přes domluvu nedodržuje termíny návštěv STD nebo je 

spolupráce z nějakého důvodu přerušena (nejčastější důvod – zhoršení zdravotního stavu)  
 

Využití kapacity: 
a) Maximální kapacita je 123 klientohodin týdně při stávajícím úvazku pracovníka služby. V této 

kalkulaci počítáme, že v jeden okamžik může v STD pobývat maximálně 10 klientů.  
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b) Služba může přijmout (uzavřít smlouvy) jen tolik uživateli, aby nebyla překročena maximální 
kapacita (počet klientohodin a počet klientů v jeden okamžik na dílně) a zároveň aby nemusela 
být průměrná frekvence návštěv aktivních klientů v STD nižší než 2x týdně. Maximální počet 
uzavřených smluv je tedy 20. 

 
2. Cílová skupina 

 
2.1. Vymezení cílové skupiny 

 
2.1.1. Dle zdravotního postižení / diagnózy = základní kriterium cílové skupinu 

a) prioritní diagnostický okruh - duševně nemocní s psychotickou poruchou (F2 a  F3)  
b) okrajové (z hlediska vymezení cílové skupiny) diagnostické okruhy  

� duševně nemocní s diagnózou porucha osobnosti, pokud nastávají těžké adaptivní 
problémy 

� úzkostné a neurotické poruchy s těžkým chronickým průběhem 
� lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací 

c) u okrajových diagnóz obzvlášť pečlivě zvažujeme a hodnotíme míru sociálního selhání a 
potřebnosti čerpat služby, popřípadě se uzavírá kontrakt na jasně limitované období 

d) jiná zdravotní postižení: v případě, že není naplněna kapacita služby, je možné přijmout 
zájemce i s jiným zdravotním postižením než duševním 

 
2.1.2. Dle regionu  
Lidé s bydlištěm v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. 

 
2.1.3. Dle věku 

a) duševně nemocní starší 18ti let 
b) spodní věková hranice je pevně určená (v indikovaných případech lze udělit výjimku, viz 

Procedurální předpis), horní věková hranice není pevně určená 
 

2.1.4. Dle potřebnosti 
Duševně nemocní, u nichž v důsledku onemocnění: 

a) došlo k narušení jejich sociálních rolí 
b) mají nenaplněné potřeby ve více životních oblastech 
c) jsou ohroženi izolací a sociálním vyloučením 
d) míra postižení a funkčního handicapu ukazuje na potřebnost profesionální podpory a pomoci 

 
2.2. Kontraindikace pro přijetí do služby 

Absolutní kontraindikace: 
� uživatel nepatří ani okrajově do cílové skupiny z hlediska zdravotního postižení / 

diagnózy 
� uživatel požaduje výhradně služby, které středisko neposkytuje 

Relativní a dočasné kontraindikace: 
� agrese uživatele, která ohrožuje jeho samého či jeho okolí 
� uživatel odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby 
� kapacita služby je naplněna a nelze ji aktuálně uvolnit ukončením či omezením služby 

jiném uživateli 
 

3. Jednání se zájemcem 
 

3.1. První kontakt se zájemcem (vstupní rozhovor) 
a) První kontakt (rozuměj první naplánovaná schůzka) se odehrává v místě poskytování služby 

(Družstevní 120). 
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b) Cílem schůzky je, aby pracovník představil zájemci službu a domluvil s ním, zda by měl o ni 
zájem. 

c) Schůzka by měla začít vzájemným představením a dohodou o tom, jak se pracovník a zájemce 
o služby budou vzájemně oslovovat. 

d) Pracovník po vyslechnutí příběhu potenciálního uživatele zjistí, zda patří do naší cílové skupiny. 
e) Pokud pracovník zjistí, že zájemce nepatří do naší cílové skupiny, pokusí se ho odkázat na jinou 

organizaci, která by mu mohla pomoci, nebo mu sám podá jednorázové poradenství o tom, co 
je možné dělat v jeho situaci. 

f) Pokud zájemce potvrdí, že patří do naší cílové skupiny, poskytne mu pracovník základní 
informace: 

� informace o organizaci - co jsme zač – jak dlouho fungujeme, kde, pro koho (cílová 

skupina)  

� informace o středisku - kde sídlíme, co děláme 

� informace o službách – jaké jsou cíle služby, zásady služby (dobrovolnost, tempo určuje 

klient…), kde a jakým způsobem jsou služby poskytovány, co služba nedělá 

� popis dobré praxe spolupráce s klientem – klienti někdy nemají žádnou představu, co by 

jim mohla spolupráce s PDZ přinést 

� informace o dalším postupu – znovu Vás kontaktuji (termín další schůzky), budeme 

dělat to a to… 

� informace o procedurálních postupech (osobní údaje, smlouva, možnost podat 

stížnost), které klienta budou čekat v případě, že naváže spolupráci 

� předat na sebe kontakt, vizitku, leták 

g) Pokud má zájemce zhruba jasno, co by od nás potřeboval, může pracovník začít zjišťovat 
podrobnosti zakázky – očekávání, požadavky, osobní cíle. Nedoporučujeme hned na první 
schůzce domlouvat plán poskytování služby (viz bod n). 

h) Pokud si chce zájemce vše ještě rozmyslet, pracovník mu předá informační leták a smluví si s 
ním další schůzku, kdy by se zakázka už mohla formulovat. 

i) Není vhodné žádat od zájemce příliš mnoho intimních informací a osobních údajů. Pro začátek 
stačí např. jméno, příjmení a telefonní číslo. 

j) Při této první schůzce informuje pracovník i o způsobu ochrany osobních údajů, respektive 
ujistí zájemce o povinné profesní mlčenlivosti pracovníků. 

k) Pracovník by se měl zájemce opakovaně ptát, zda je pro něho vše srozumitelné. 
l) Z výše uvedeného vyplývá, že objem informací by mohl být příliš velký. Hrozí zahlcení klienta, 

únava, nepozornost. Doporučujeme opakovaně ohleduplně zjišťovat, zda se klient necítí 
unavený. Někdy je vhodnější schůzku rozdělit na více termínů. 

m) Někteří zájemci z cílové skupiny mohou mít tendenci k nerealistickým plánům a třeba hned na 
první schůzce chtějí domlouvat konkrétní intervence a kroky. Doporučujeme těmto 
požadavkům odolat, a zakázku „prověřit“ časem do dalšího setkání. 

n) Na konci schůzky by měl pracovník zkontrolovat, že neopominul podstatné věci, tj.: 
� má informace o tom, zda zájemce patří do naší cílové skupiny, 
� zájemci byly představeny služby sdružení (příslušného střediska), 
� je domluven termín případné další schůzky nebo dohoda o jiném způsobu kontaktu. 
 

3.2. Diskuse o poskytování služeb, posouzení potřebnosti 
a) Zda budeme zájemci o službu skutečně službu poskytovat, rozhoduje pracovník služby spolu 

s vedoucí střediska. 
b) Předchází vyjednávání se zájemcem a důkladné seznámení s poskytovanými službami a 

pravidly poskytování. 
c) Před podpisem kvalifikovaného souhlasu je dokumentace zájemce vedena anonymní formou. 
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Hodnotící kritéria pro vstup zájemce do služby (včetně zhodnocení „potřebnosti“): 
• Patří do naší cílové skupiny? 
• Lze předpokládat, že zájemce má nenaplněné potřeby v sociální oblasti, zvláště v oblasti 

strukturovaného trávení času a uplatnění dovedností? 
� Nenaplněné potřeby nebo přítomnost problému svědčí pro potřebnost služby.  

• Byl potenciální uživatel v poslední době hospitalizován a jak dlouho se léčí?  
• Má potenciální uživatel zájem o službu?  

� Zájem o službu svědčí o motivaci a je příslibem efektivní spolupráce. 
• Doporučuje potenciálního uživatele do služby někdo jiný? Kdo? 

� Doporučení psychiatra, praktického lékaře je důležitým argumentem pro potřebnost 
služby. Potřebnost může také potvrdit někdo z blízkého okolí potenciálního uživatele.  

• Jaké má potenciální uživatel očekávání o náplni a přínosu STD? 
� Jestliže očekávání odpovídá reálným možnostem služby, je to výborné. 
� Pokud se očekávání zájemce a reálné možnosti služby liší, není to důvodem 

k odmítnutí zájemce, ale podnětem k vyjasnění těchto odlišností (ještě před 
podpisem smlouvy).  

• Zájemci, který není z cílové skupiny, poskytujeme pouze základní poradenství a doporučíme 
mu vhodnější sociální služby.To se nevztahuje na případy možných výjimek, jak je uvádí 
Procedurální předpis.  

• U zájemce z cílové skupiny lze přijetí do služby odložit v případě, že není volná kapacita. 
Snažíme se tuto kapacitu v co nejkratší době vytvořit například omezením služeb 
uživatelům, u nichž nejsou nezbytné. 

 
d) Jestliže dojde ve středisku ke shodě o potřebnosti služby a splňuje i ostatní kritéria pro cílovou 

skupinu, může být zájemce přijat do služby. 
e) Jestliže nedojde k dohodě, rozhoduje vedoucí střediska. 

 
3.3. Projednání osobního cíle a možnost „vyzkoušet“ službu 
a) Osobní cíl neboli jiným slovem zakázku projednává pracovník se zájemcem ještě před 

podpisem smlouvy. Pro praxi si ovšem musíme uvědomit, že toto jednání ovlivňuje několik 
faktorů: 

� Zájemcova představa o službě a o tom, jaký by pro něj mohla mít přínos, je často 
neúplná, zkreslená. Toto se někdy podaří vyjasnit již při jednání před podpisem 
smlouvy. V případě duševně nemocných lidí se ale často stává, že verbální 
vysvětlování nevede ke změně vnitřní představy. Změna nastává až reálnou 
zkušeností. Mějme na paměti, že u naší cílové skupiny nemůžeme jednání o zakázce 
před samotným poskytováním služby považovat automaticky za uzavřené. Je potřeba 
nadále zkoumat, jak se náplň služby a klientova zakázka „potkávají“. Toto zkoumání 
je obsahem především fází vzájemného poznávání a mapování, viz níže. 

� Zájemci z řad duševně nemocných, zvláště ti s negativními schizofrenními nebo 
depresivními projevy, jsou často pasivní a málo iniciativní. Je obvyklé, že zájem o 
službu není přímo jejich iniciativou, ale že prostě vyhověli svému okolí (rodina, lékař, 
sociální pracovník), které jim radí službu využít. Pro formulaci cíle (zakázky) často 
zaměňují cílový stav (co chci, aby mi služba dala, kam chci, aby mně posunula) za 
způsob, jak k cíli dojít (můj cíl je chodit do služby). Taková formulace může působit 
formálně, že zájemce vlastně neví, zda službu chce. V případě duševně nemocných 
proto netrváme na zpřesnění zakázky, ale asertivně nabídneme, aby zájemce službu 
na nějakou dobu „vyzkoušel“ s tím, že o cíli budeme dále jednat již v průběhu služby. 

b) Shrňme, že jednání o zakázce provedené před podpisem smlouvy je pouze začátkem nikoliv 
definitivní verzí. 
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c) Vzhledem k výše uvedeným faktorům existuje i možnost, že si zájemce před ujasněním 
osobního cíle a podpisem smlouvy službu „vyzkouší“. Toto vyzkoušení spočívá v návštěvě STD 
v době, kdy jsou přítomni i jiní uživatelé. Cílem je, aby zájemce získal konkrétnější představu o 
náplni služby a jejím běžném chodu. Pracovník zájemce a přítomné uživatele vzájemně 
představí. Nabídne zájemci možnost, že může buď pouze pozorovat činnosti na dílně, nebo se 
do nich dle svých možností i zapojit (např. ruční práce, výroba dekorativních předmětů). 
Zájemce takových návštěv může vykonat i několik, aby se ujistil, že o službu má skutečně 
zájem. Počet takový ch návštěv by neměl být vyšší než 5. 

 
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby 

 
a) Se zájemci splňujícími vstupní kritéria je uzavřena písemná smlouva o poskytování služby, 

kterou podepisuje pracovník služby. 
b) Jeden originál smlouvy pracovník založí do osobní složky uživatele, druhý mu odevzdá. 
c) Před uzavřením Smlouvy o poskytování služby je povinností pracovníka, aby se přesvědčil,  

� že uživatel, byl seznámen s Pravidly pro poskytování služeb 
� že s uživatelem byl podepsán a vyplněn formulář „Kvalifikovaný souhlas“ 
� že uživatel byl seznámen s možností a mechanismem podání stížnosti 
� že uživatel obsahu smlouvy opravdu rozumí 
� že jsou přiloženy všechny uvedené přílohy 

 
5.  Klíčový pracovník  

 
Standardy kvality požadují, aby uživatel služby měl možnost výběru klíčového pracovníka, resp. aby 
ho mohl měnit. Vzhledem k rozsahu služby STD a tomu, že ji aktuálně přímo poskytuje jediný 
pracovník, není tento výběr možný. Pokud se situace v budoucnu změní, rozsah služby se zvětší a 
přijmeme další pracovníky pro přímou práci, bude tato pasáž metodiky přepracována. 

 
6. Systematická práce s uživatelem 
 

a) Hlavním teoretickým východiskem pro systematickou práci jsou metody psychosociální 
rehabilitace zaměřené na lidi s duševní nemocí, a z nich především CARe (Comprehensive 
approach to rehabilitation) Wilkena a den Hollandera.  

b) Psychosociální rehabilitace je široký rámec klinických, terapeutických i sociálních procesů 
s cílem zlepšení statutu, prostředí a dovedností nemocného člověka. Nezaměňujme s názvem 
služby sociální rehabilitace, která z tohoto pohledu je jen jednou z mnoha podob (aktivit) 
v rámci oblasti psychosociální rehabilitace. 

c) Psychosociální rehabilitace pro zjednodušení rozlišuje 8 domén života (a oblastí pro zvolení cílů 
rehabilitace. Jde o 4 domény osobní: zdraví, péče o sebe, smysl/ účel (života) a sociální vztahy. 
A dále o 4 domény životní: bydlení, práce, učení/studium a volný čas. 

d) Vzhledem k charakteru, cílům a hranicím služby STD neprovádíme činnost pro uživatele ve 
všech doménách. V STD jde zejména o domény práce, volný čas, sociální vztahy, částečně i 
péče o sebe. Jinými slovy – služba aktivně nemapuje domény, ve kterých nepůsobí a 
nestanovuje si v nich společně s uživatelem cíle. V procesu spolupráce ale nelze ostatní oblasti 
uměle oddělit. Pokud v nich pracovník s uživatele nacházejí nenaplněné potřeby či deficity 
dovedností, pak může pracovní uživateli zprostředkovat pomoc dalších služeb, zejména 
mobilních týmů PDZ, které při své práci také z metod psychosociální rehabilitace vycházejí. 

e) Důležité: kdykoliv se nedaří v nějaké fázi postupovat dál, většinou je příčina v tom, že se 
v některé z předchozích fází nepodařilo společnou práci provést dobře neb v úplnosti. Např. 
nedaří se realizovat rehabilitační plán – možná, že byl plán sestaven přehnaně ambiciózně 
nebo jste zapomněli na některé důležité překážky, které je třeba odstranit.  Pokud 
se v rehabilitačním procesu dostanete „do slepé uličky“, práce se nedaří, revidujte práci 
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v předchozích fázích. Kdykoliv je možné se zastavit, hodnotit a vracet se v rehabilitačních 
fázích nazpět! 

 
6.1. Hlavní fáze rehabilitační práce s uživatelem  
a) Základní fáze, které se vzájemně prolínají, jsou:  

� vzájemná orientace a navazování vztahu mezi uživatelem a pracovníkem 
� mapování situace uživatele a identifikace problémů 
� stanovení rehabilitačního cíle 
� vytvoření rehabilitačního plánu 
� realizace plánu 
� hodnocení 

b) Je potřeba si uvědomit, že toto dělení je schematické a jednotlivé fáze se prolínají. Např. fáze  
navazování vztahu, resp. kvalita vztahu jako taková se de facto prolíná celým procesem. 

 
6.1.1.  Fáze č. 1 – vzájemná orientace a navazování vztahu 
Tato fáze vlastně začíná od prvního kontaktu se zájemcem. I když jsme společně se zájemcem zatím 
nepotvrdili, že službu začne užívat, nemáme zatím projednanou zakázku (individuální cíl vůči službě) 
ani podepsanou smlouvu, už při jednání se zájemcem dochází ke vzájemné orientaci, na které 
postupně budeme společně vytvářet pracovní vztah. 
 

Doporučení: 
a) Je dobré mít informace (pokud jsou dostupné) o potenciálním zájemci před prvním setkáním – 

co má rád, co nemá rád, co může kontakt usnadnit nebo zkomplikovat, riziko agrese (ohrožení 
pracovníka). Z této poznámky jasně vyplývá, že i během této fáze získáváme poznatky pro 
mapování. 

b) Práce na vztahu – vzájemné poznávání je důležité, je pomyslným nosníkem spolupráce. Pokud 
se spolupráce nedaří, může to být často tím, že se s nemocným dostatečně pracovně neznáme, 
že on nám nevěří, že my nevíme, jak bude reagovat, kolik toho zvládne atp.  

c) Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah pracovníka a uživatele 
(předpokládáme, že v průběhu se ze zájemce stal uživatel).  

d) Základem vztahu je důvěra. Pracovník by měl mít na mysli, že účastníkem procesu je nejen 
uživatel, ale i on sám – jde o vzájemné ovlivňování.  

e) Důležité je poznat, jakým „jazykem“ klient mluví (něco pro něj může mít specifický význam) a 
jestli rozumí „jazyku“, kterým na něj mluví pracovník. Úkolem pracovníka je být pro uživatele 
srozumitelný a ověřovat si, že uživatel rozumí jemu. Ověřování by měl provádět tak, aby se 
klient necítil podceňovaný. 

f) Někteří uživatelé jsou obzvlášť nedůvěřiví a nekontaktní. Je užitečnější pokusit se tomu 
rozumět jako obraně, kterou uživatel používá, než jako nedostatku motivace ke spolupráci. 
Pracovník by nedůvěru neměl brát osobně, ale snažit se jí porozumět. 

g) Osvědčuje se dbát na to, aby prostředí, ve kterém seznamování probíhá, bylo pro klienta co 
nejbezpečnější (jde o prostor a jeho uspořádání, přítomnost rušivých vjemů jako je hluk, třeba 
hovor jiných lidí, osobnost pracovníka, rychlost a zřetelnost mluvy pracovníka) a aktivně takové 
prostředí vytvářet. 

 
6.1.2. Fáze č. 2 – mapování situace uživatele a identifikace problémů 
Opět upozornění na paralelní prolínání procesu rehabilitační práce a procesu poskytování sociálních 
služeb: Již při prvních kontaktech se zájemcem se dozvídáme informace, které jsou předmětem 
mapování, to ovšem neznamená, že mapování končí již před podpisem smlouvy. Zájemce stanoví svůj 
osobní cíl, který často splývá se samotným poskytováním služby („chci chodit do dílny“), podepíšeme 
smlouvu, ze zájemce se stává uživatel, který začne docházet do dílny. Mapování (stejně jako 
budování vztahu) ovšem pokračuje, protože teprve zkušenost činnosti uživatele v dílně a další 
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kontakt s ním nám přinášejí informace (či spíše zkušenosti), které jsme logicky před užíváním služby 
zjistit nemohli. Tyto poznatky pak využíváme k upřesnění rehabilitačního cíle. 
 

Doporučení: 
a) Mapování má za cíl shromáždit co nejvíce relevantních informací a uspořádat je do 

přehledných a logicky návazných okruhů. Vztah mezi budováním vztahu a mapováním je 
vzájemný a průběžný. Nelze schematicky tvrdit, že nejdříve vytvoříme vztah a pak mapujeme. 
To bylo kontraproduktivní.  

b) Mapování je živý a otevřený proces. Dopředu se musíme připravit, že nikdy nebudeme mít 
všechny potřebné informace, některými si nebudeme jisti, jiné budou protichůdné. Taky je 
dobré se připravit, že v průběhu práce mohou nastávat nové nepředvídatelné situace měnící 
dosavadní poznatky. 

c) Mapování dává informace pracovníkovi, ale i uživateli. Pracovník by měl aktivně informace 
s klientem sdílet. Pro přehled lze vytvářet seznamy či grafické přehledy. To usnadní práci 
pracovníkovi, ale i pro klienta je důležité, aby se v informacích vyznal. 

d) Někdy nastává potíž, že pracovník může nevyžádaně dostat informace ze zdroje, který si 
nepřeje, aby klient věděl, že zdroj informace poskytl. Takové informace jsou prakticky 
nevyužitelné. Parakomunikace navíc může zvyšovat vzájemnou nedůvěru (pracovník něco 
„nemůže klientovi říct“, to zvyšuje jeho nejistotu, kterou klient vycítí a začne být více ostražitý). 
Doporučujeme takový „zdroj“ upozornit, že bude lepší, pokud klient bude vědět, že s námi 
mluvil. Často pomůže navrhnout a uskutečnit společnou schůzku. 

e) Množství informací a délku jejich sběru musíme přizpůsobit situaci. Je potřeba ověřovat rizika 
z časového prodlení a pružně reagovat na nové informace. Nesmí se stát, že pracovník rigidně 
trvá na shromáždění všech informací uváděných níže a mezitím se zhoršuje situace klienta.  

f) Co se mapuje?  
� Očekávání, potřeby, přání, požadavky a osobní cíle – ano, již známe základ před 

podpisem smlouvy, ale i uživateli zkušenost s užíváním služby umožňuje svá očekávání a 
cíle modifikovat a upřesňovat. 

� Osobní kritéria - co je pro uživatele důležité, čemu přikládá význam, co je druhořadé – 
jeho hodnoty. 

� Schopnosti, dovednosti a limity klienta - co jde, co umí, na čem se dá stavět a co naopak 
vázne, s čím je nutné počítat jako s rizikem a problémem (např. klient dobře navazuje 
vztahy, ale na zátěž reaguje agresí). 

� Zdroje – zdroje podpory klienta vztahující se k přání nebo cíli klienta (např. jestliže si 
osvojí v dílně nějaké dovednosti, bude mít příležitost je využívat ve svém přirození 
prostředí?. V zásadě jakákoliv podpora, která funguje. Je dobré se nesoustředit jen na 
profesionální zdroje, ale i na zdroje z přirozeného prostředí6 uživatele, které posilujeme 
a upřednostňujeme, popř. se snažíme takové vytvořit nebo se pokoušíme obnovit 
zaniklé (příklady – přemluvíme rodinu, aby nebyla tak úzkostná a klientovi tu kterou 
činnost svěřila, aby ji mohl provádět i doma). 

� Možnosti a omezení dané prostředím uživatele. Někdy může být výrazně limitující 
vzhledem k cíli uživatele.  

� Problémy a ohrožení – co je vlastně problematické, co nefunguje, kde nebyly splněny 
závazky a povinnosti, kdo co zanedbal, nestihl + jaká rizika a ohrožení z toho plynou pro 
klienta, případně pro jeho rodinu a blízké. Vhodné zjistit, jak takové situace vznikají, co je 
spouští, co je již dříve zlepšilo, co zhoršilo, kdo v minulosti pomáhal, kdo škodil atp. 

� Poznámka – opakujeme, že výše uvedené informace a zkušenosti budou především 
vztahovány k náplni a cílům STD, pokud pracovník zjistí různé možnosti či překážky jiného 

 

6 Pojmem prostředí rozumíme souhrn prostorových podmínek, funkce veřejných služeb a taky mezilidských 

vztahů v nich. 
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charakteru (např. v oblasti bydlení), které jsou pro uplatnění klienta ve společnosti a jeho 
spokojený život relevantní, může zprostředkovat kontakt s mobilním týmem nebo jiným 
poskytovatelem podle charakteru zjištění. 

g) Jak se mapuje? 
� Šetření pomocí dotazníku – pracovníci mají k dispozici (intranet) dotazníky, které mohou 

používat. Není nutné všechny dotazníky projít s každým, ale je to vhodné pro kontrolu, 
zda jsme nějakou oblast neopomněli. Není vhodné trvat na používání dotazníků u 
klientů, kteří jsou vlivem nemoci nedůvěřiví a vztahovační. 

� Šetření „rozhovorem“ – postupně klademe dotazy - je dobré mít na mysli schéma, podle 
kterého postupuji (aby nešlo jenom o „povídání“, které nemá strukturu a cíl). 

� Šetření pozorováním – u některých dovedností je dobré prostě uživatele vidět v akci a 
pak s ním reflektovat – např. uživatel uvádí, že je „nedokáže říkat ne, odmítat“, a přitom 
v reálu se vůči žádostem o pomoc striktně ohrazuje. 

� Zjišťování informací od jiných osob – se souhlasem klienta nebo za jeho přítomnosti.  
h) Čeho se vyvarovat? 

� Považujeme zakázku za „hotovou věc“. Připravme se, že ji klient může měnit. Může to 
souviset s kolísáním motivace, taky mohou mít vliv poruchy kognitivních funkcí 
(problémy s plánováním a prioritami) nebo sugestibilní klient mění názor pod vlivem 
okolí. 

� Časté změny zakázky je potřeba pojmout jako projev zranitelnosti (klient nedokáže 
udržet plán a cíleně pro něj pracovat) a tím se to může stát předmětem tréninku a 
spolupráce.  

� Časté změny zakázky jsou pro pracovníka náročné, je potřeba se obrnit trpělivostí, 
v čemž pomůže, když se na klienta nezlobíme, ale snažíme se pochopit, proč se to děje. 

� Rychlé ukončení kontaktu s klienty, kteří jasnou zakázku nemají. Jestliže klient „nic 
nechce“ nebo „neví, co chce“, může to být buď realita, nebo projev jeho neschopnosti se 
v sobě a svých přáních vyznat, formulovat je atp. S takovým klientem je potřeba se 
nejdříve soustředit na vytváření vztahu, který může napomoci, aby zakázku formuloval. 

� Je důležité věnovat dostatečnou pozornost míře podpory – neustále reflektovat co „je 
málo a co už je moc“ – někdy uživatel sám obtížně formuluje potřebnou míry podpory – 
přeceňuje se, podceňuje se, syndrom naučené bezmocnosti, role nemocného. 

� Soustředíme se pouze na handicap, problém a jeho odstranění a zapomeneme na 
schopnosti a dovednosti nebo naopak neakceptujeme omezení – jde o rovnováhu. 

� Přehlížíme přirozené zdroje – rodina, přátelé – pokud uživatel není proti, je dobré se 
pokusit zapojit je a dát jim najevo, jak jsou důležití. 

� Nemoc, porucha, handicap je považována za definitivní a nepřekonatelnou překážku v 
rehabilitaci – nezapomenout na to, ale nepoužívat to jako výmluvu k přerušení 
spolupráce s uživatelem. 

 
6.1.3. Fáze č. 3 – stanovení rehabilitačního cíle 
Opět k prolínání procesů rehabilitace a poskytování služeb: ze zájemce se stává uživatel podpisem 
smlouvy, před kterým je s klientem projednán jeho osobní cíl (tolik standardy) – v terminologii 
rehabilitace přece jen tomuto osobnímu cíli rozumíme spíše jako zakázce, požadavku, přání klienta. 
Smlouvu podepisujeme, když se se zájemcem domluvíme, že mu služba může pomoci jeho přání, cíl, 
zakázku naplnit. Navazujeme vztah, mapuje, uživatel již navštěvuje službu. V této fázi stanovení cílů 
se pokusíme původní zakázku propojit s nově zjištěnými informace a zkušenostmi v procesu 
mapování a „opřeme to“ o kvalitní pracovní vztah s klientem. V podstatě tedy zpřesňujeme 
individuální cíl uživatele, pro zjednodušení tuto „novou pokročilou verzi“ nazveme rehabilitačním 
cílem. 
 
Doporučení: 
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a) Vraťte se s uživatelem k původní zakázce. Pátrejte, zda „by ji dnes viděl jinak“, Sdělte svůj 
pohled a využijte znalosti z fáze mapování. 

b) Formulujte společně rehabilitační cíl. 
c) Rehabilitační cíl je potřeba formulovat pozitivně a jednoduše. Nemusí být nutně realistický. Je 

z podstaty dlouhodobý (roky). Tři způsoby formulace dlouhodobého cíle 
o uživatel chce něco nového získat, dosáhnout něčeho nového 
o uživatel chce udržet to, co má 
o uživatel chce něco změnit 

d) Pokud je cíl stanovený uživatelem příliš obecný nebo nejasný: např. „chci se mít lépe než teď“ 
– vybízíme ho k přesnějšímu popisu. 

e) Má význam akceptovat i cíl, který pracovník nevnímá jako dosažitelný - např. uživatel by si rád 
dokončil vzdělání a přitom víme, že má velké potíže se soustředěním. 

f) Rehabilitační cíl by se měl vždy týkat kvality života, respektive mít k ní vztah (dosažením cíle se 
kvalita života zlepší nebo udrží na přijatelné úrovni, rozhodující je subjektivní hledisko 
uživatele. 

g) Na základě stanovení rehabilitačního cíle (žádoucí situace) se formulují překážky, které brání 
jeho dosažení.  

h) Překážky je možno rozdělit na vnitřní (klient) a vnější (prostředí). Je potřeba zvážit, zda některé 
překážky není realistické odstranit (např. týkající se celospolečenské situace, příležitostí).  

i) Kreativně spolu s klientem přemýšlejte, jak by bylo možné překážky odstranit nebo zmírnit 
jejich dopad. Tyto způsoby přeformulujte do krátkodobých, specifických, dílčích cílů. 

j) Cíle dílčí formulujte realisticky, musí být dosažitelné.  
k) Stanovte kroky k dosažení dílčího cíle (cílů). 
l) Později při plánování je výhodné začít krokem, který je možno realizovat během kratšího 

časového úseku (3-6 měsíců), protože to posiluje motivaci uživatele k dalším náročnějším 
krokům – „něco se hnulo dopředu“ – umožnit uživateli dosáhnout úspěchu. 

 
3.1.4. Fáze č. 4 – plánování 
Opět k prolínání procesů rehabilitace a poskytování služeb: Při podpisu smlouvy pracovník 
s uživatelem domlouvá plán = jak často bude uživatel do STD docházet, kolik hodin tam bude trávit, 
čemu se bude věnovat (jaké činnosti), kdy budou individuální pohovory s cílem doplnit informace 
(mapování). Toto úvodní plánování je plánem poskytování služby (viz bod 7. tohoto článku), který je 
pak v průběh služby upřesňován a obměňován.  
V této rehabilitační fázi vytváříme rehabilitační individuální plán, který je vztažený k upřesněnému 
rehabilitačnímu cíli (viz předchozí rhb fáze), respektive rozpracovává aktivity k naplnění krátkodobých 
dílčích cílů. Je logické, že rehabilitační plán nutně vede k obměně plánu poskytování služby (např. 
změna ve frekvencích návštěv, obměna činností nebo zaměření na jiné dovednosti). 
 
Doporučení: 

a) Plán je popis cesty k naplnění cíle. 
b) Nemusí mít nutně písemnou formu, ale na základě písemného kontraktu se lépe provádí 

vyhodnocení. 
c) Plán měl definovat: 

� CO SE DĚLÁ 
� JAK SE TO DĚLÁ 
� KDO TO DĚLÁ 
� KDY TO DĚLÁ 
� KDE TO DĚLÁ 
� JAK ČASTO SE BUDE PLNĚNÍ KONTROLOVAT 
� JAK SE POZNÁ, ŽE SE TO ÚSPĚŠNĚ UDĚLALO (KRITERIA NAPLNĚNÍ AKTIVIT A CÍLŮ) 

d) Plán by měl zahrnovat zamýšlené intervence, činnosti, aktivity, včetně míry podpory ze strany 
pracovníka. 



Péče o duševní zdraví: Metodika sociálně terapeutické dílny, středisko Výměník 
23

e) Je nutné sladit plány uživatele s možnostmi služby. 
 

Fáze č. 5 – realizace plánu 
Rozuměj rehabilitačního individuálního plánu. 
 
Doporučení: 

a) Spočívá v realizaci naplánovaných intervencí, činností a aktivit dle předchozí fáze. 
b) Je nutné být stále připraven na to, že uživatel může v průběhu procesu plány změnit (jako 

každá lidská bytost). 
c) Průběžně reflektovat (hodnotit) proces realizace – všímat si, co je jinak, než bylo v plánu, jak se 

daří dodržet naplánované tempo, jak se mění vztah s uživatelem, zda nechybí nějaké informace 
z fáze mapování. 

d) Plán musí být pružný. Vedle změn požadavků uživatele může realizaci plánu ovlivnit jeho 
momentální zdravotní stav, vyskytnou se např. různé události v jeho životě. Rigidně trvat na 
smluvených termínech bez ohledu na stav klienta a vnější události, je pro uživatele velmi 
demotivující.  

e) Pokud uživatel není dostatečně motivován, nebo se s plánem neidentifikuje, málokdy to řekne 
přímo. Nejde o záměr, ale spíše podvědomou obranu. Projevit se to může nárůstem absencí, 
zhoršením výkonnosti, uživatel se začne odvolávat na různé nespecifické zdravotní potíže. 
Nekárejte, nekritizujte, nýbrž berte tyto signály jako podnět k přezkumu plánu, případně 
návratu hlouběji do předchozích rehabilitačních fází. 

 
Fáze č. 6 – hodnocení 
Komentář: Nezaměňujte tuto rehabilitační fázi s potřebou hodnocení průběhu poskytování sociální 
služby jako takové. Pokyny, jak poskytování služby hodnotit (průběžně, pravidelně) obsahuje 
procedurální předpis. 
 
Doporučení: 

a) Po dosažení cíle (naplnění zakázky) následuje celkové vyhodnocení: 
� co se povedlo a co se nepovedlo (hodnocení zaměřené na výsledky) 
� změny v kvalitě života uživatele (hodnocení zaměřené na výsledky) 
� kde došlo ke změnám v původním plánu a proč (hodnocení zaměřené na proces) 
� změny ve vztahu pracovník/uživatel (hodnocení zaměřené na proces) 

b) Zhodnocení probíhá společně s uživatelem. 
c) Pokud nedojde k naplnění cíle, popřípadě dojde k přerušení spolupráce, tím spíš je nutné 

provést zhodnocení – nejde o hledání viníka, ale o zobrazení děje. 
d) Hodnotit je třeba i průběžně – rekapitulace plánu společně s uživatelem minimálně jednou za 

rok. 
e) Pracovník by si měl spolupráci s uživatelem průběžně vyhodnocovat i sám pro sebe – co ho 

zaskočilo příjemně, nepříjemně, co jemu samotnému šlo a nešlo, co by měl udělat proto, aby 
neopakoval chybu – jde o prostředek profesního růstu. I v této oblasti je vhodné cíleně 
využívat externí supervize. 

 
7. Plán poskytování služby 

a) Ještě pro pořádek „vypíchněme“ nutnost průběžně plánovat poskytování služby. V zásadě jde o 
domluvu na četnosti schůzek, délce návštěv, cílů nácviku atp. 

b) Uživatel by měl stále vědět, co ho v nejbližší době v souvislosti s využíváním služby čeká. 
c) Plán je možno vytvářet na delší období (měsíce), ale lze plánovat i schůzky od schůzky. To je 

někdy výhodnější u uživatelů, kteří mají problém zapamatovat si plán na delší časové období. 
d) Dohoda o plánu poskytování služby je potřeba zachytit do dokumentace (osobní karta klienta). 
e) Protože užívání služby STD se povětšinou skládá z pravidelných domluvených návštěv uživatele 

v dílně, není nutné do každého záznamu psát plán, jen pokud se mění. 
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VII. Činnosti služby vyplývající ze zákona 

1. Základní sociální poradenství 

Základní sociální poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů: 

 

1.1. Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální 

služby 

Příklady, jak probíhá v praxi:  

� pracovník sdělí informace, rady, kontakty 
� v případě potřeby (problémy s orientací ve veřejném prostoru, problémy v jednání s cizí 

osobou) pracovník doprovodí klienta na pracoviště úřadu 
� v případě složitějších sociálních situací a předpokladu delšího či frekventovaného poradenství 

a doprovázení pracovník předá kontakty (nebo je přímo zprostředkuje) na pracovníky mobilní 
služby (PDZ – středisko Pardubice) 
 

1.2. Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o   

jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální  

péče 

Příklad, jak probíhá v praxi: Pracovník vychází z přehledu a znalosti o regionálně dostupných  

službách, případně je pomůže uživateli vyhledat pomocí internetu. 

 

1.3. Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s 

poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro 

zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě 

Příklad, jak probíhá v praxi: Pracovník vychází z vnitřních pravidel poskytování služby, znalosti 

etického kodexu atp. 

 

1.4. Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí  

na péči o osobu 

Příklad, jak probíhá praxi: Pracovník vychází z přehledu a znalosti o regionálně dostupných 

službách, které tuto pomoc poskytují. 

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných 

úkonech osobní hygieny 

 

• Příklad, jak probíhá v praxi: Pracovník věnuje pozornost úpravě zevnějšku uživatelů (čistota a 
stav šatstva, skladba ošacení – např. vzhledem k počasí a roční době, úprava a čistota účesu, 
tváře, u žen líčení). Bez ostychu, ale citlivě a nezraňujícím způsobem upozorní uživatele, 
pokud jejich vzhled, ošacení či vůně, vybočují z běžných společenských norem (špinavé či 
roztrhané, páchnoucí šaty, nemyté či neupravené vlasy). Smyslem není uživatele 
„normalizovat“, respektujeme individuální odlišnosti a normy. Smyslem je upozornit 
uživatele, jak jeho zevnějšek mohou brát lidé v okolí, že např. zápach může být obtěžující 
nebo nápadné oblečení přitahuje nežádoucí pozornost. Jinými slovy jde o prevenci před 
stigmatizací uživatelů ze strany okolí. Vedle upozornění pracovník poskytne rady a 
doporučení jak zevnějšek udržovat. 

• Menší úpravy zevnějšku a úkony osobní hygieny lze provést i přímo v STD. K dispozici je 
umyvadlo, zrcadlo, mýdlo, ručník. K dispozici není sprchový kout či vana. 
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• Praní a opravy šatstva, pokud k němu uživatel doma nemá technické vybavení (pračka, šicí 
stroj, žehlička), může pracovník pomoci uživateli vyjednat za symbolickou cenu v jedné z 
chráněných dílen Výměníku. To je řešení jednorázové, proto pracovník nabídne uživateli 
zprostředkování pomoci ze strany mobilního týmu PDZ, který může uživateli pomoci chybějící 
technické vybavení do domácnosti pořídit a/nebo ho toto zařízení naučit používat. 

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 

3.1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální  

výživy a potřebám dietního stravování 

• První možnost: uživatel může využít stravování v prostředí kavárny Výměník, která je zároveň 
chráněnou dílnou, jde o prostředí klidné s domácí atmosférou. 

• Druhá možnost: pracovník poskytne informace o místech veřejného stravování a/nebo 
prodejen potravin v nejbližším okolí, podle potřeby doprovodí (ukáže cestu). 

• Pokud uživatel drží speciální dietu (např. diabetickou), řešíme operativně – pomoc při 
vyhledávání místa veřejného stravování v dostupném okolí, kde lze pořídit dietní stravu, 
nebo umožnění, aby si uživatel ohřál vlastní donesenou stravu v kuchyni STD.  

• Poznámka – organizace a časy návštěv uživatelů v STD zpravidla nejsou „přes oběd“, jsou 
zpravidla od 9-12, čili uživatel si oběd povětšinou již konzumuje ve své domácnosti a zajištění 
stravy po službě nevyžaduje. 

 

3.2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 

• Poznámka - většina uživatelů si přináší občerstvení (svačinu) již z domu, tj. nepřipravuje ji 
v STD. Příprava stravy se proto týká zpravidla pouze přípravy teplých nápojů či instantních 
polévek. 

• Jsme připraveni pomoci uživateli s přípravou stravy, pokud o to požádá. Postup: výklad 
základních postupů, pomoc při jejich realizaci v kuchyňce v STD (vybavená kuchyňka 
základními domácími spotřebiči – sporák, mikrovlnka, dřez, základní kuchyňské náčiní). 

• Nácvik jednoduchých/základních pracovních postupů při přípravě jednoduchých jídel. 
• Pokud zjistíme zájem uživatele nebo zmapujeme výraznější nedostatek dovedností pro 

přípravu stravy, pak lze zprostředkování kurzu vaření, které organizuje tým střediska 
Pardubice. 

 
Doplnění – prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách maximální výše úhrady za poskytování 

sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách činí 150 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu 

minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

 
4. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

k sociálnímu začleňování 

 

4.1. Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

a) Vzhledem k cílové skupině není tento nácvik uživateli vyžadován. V případě některých 

uživatelů poskytujeme rady, jak vhodně zvolit oblečení a udržovat ho.  

b) V případě, že by někdo takový nácvik vyžadoval včetně speciálních pomůcek, budeme řešit 

operativně (konzultace s organizacemi, které pečují o tělesně postižené, zapůjčení pomůcek – 

např. z Help-centra). 

 

4.2. Nácvik přesunu na vozík a z vozíku 
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c) Vzhledem k cílové skupině není tento nácvik uživateli vyžadován. V případě, že by některý 

z uživatelů tento nácvik požadoval, dohodneme se s ním, zda nácvik budeme realizovat v naší 

službě, nebo mu zprostředkuje službu jinou, více zaměřenou na práci s tělesně postiženými.  

d) V případě, že by uživatel vyžadoval tento nácvik u nás (třeba aby nemusel docházet do více 

služeb), vyžádáme si konzultaci a zaškolení pro provádění takového nácviku u jiné organizace 

(např. o. s. Křižovatka). 

 

5. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 

 

5.1. Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a 

dovedností 

 
5.1.1. Motorické dovednosti 

a) Které dovednosti nacvičujeme?  
� Jemné motorické manuální dovednosti 
� Motorické dovednosti potřebné pro používání jednoduchých nástrojů (nůžky, jehla, 

kleště, štětec, řezák) 
� Motorické dovednosti potřebné pro obsluhu elektrických přístrojů (žehlička, fén, 

mixér) 
b) Jak dovednosti nacvičujeme? 

� Seznámení s cílovým výrobkem 
� Výklad postupu, dotazy, opakování 
� Pokyny ohledně bezpečného provádění činnosti 
� Ukázka dovednosti po malých krůčcích 
� Vlastní nácvik – postupně, po jednotlivých úkonech, průběžně rady a korekce 
� Další možnost – zapojení zkušenějších uživatelů, poskytnutí ukázky práce, rady – 

vlastní zkušenosti 
� Další – seznámení s literaturou, předání písemného návodu 

c) Příklady výroby, při které dovednosti nacvičujeme: 
� Výroba drobných dekorativních předmětů různé obtížnosti 
� Příklady materiálů -  pedig, dráty, korále, keramika, papír, dřevo, luštěniny, tkaniny 

  

5.1.2. Psychické dovednosti 
a) Které dovednosti nacvičujeme? 

� Soustředění – koncentrace 
� Paměť 
� Plánování 
� Stanovení a dodržení priorit 
� Kontrola vyjadřovaných emocí 
� Adekvátní sebehodnocení 
� Předcházení únavě 
� Schopnost se motivovat 

b) Jak dovednosti nacvičujeme?  Nejde o speciální techniky - využíváme přirozené procesy a 
situace (mezilidská komunikace, výroba předmětů na dílně): 

� Soustředění:  
1. zjistěte, co u konkrétního uživatele soustředění zlepšuje a co zhoršuje 
2. eliminujte rušivých vnějších podnětů (zvuky, hovor, soubor a rozložení věcí 

na pracovní ploše) 
3. soustředění zhoršuje nevhodná pracovní pozice 
4. soustředění zlepšuje dobrá motivace, viz níže 
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5. duševně nemocní se často vydrží soustředit jen krátký úsek, vytipujte 
individuálně, jak dlouhý úsek to je a zařazujte krátké přestávky 

� Paměť: 
1. pro trénink využijte učení pracovním postupům – zapamatovat si, co všechno 

potřebuji k výrobě (materiál, nástroje) a v jakém pořadí se činnosti provádějí 
2. znalosti opakovaně ověřujte 

� Plánování: 
1. u trénování paměti vy definujete soubor položek k zapamatování, naopak u 

plánování nejprve požádejte uživatele, ale navrhl pln činností pro zhotovení 
výrobku a pak navrhujte korekce 

2. upozorňujte na logické souvislosti návaznosti činností 
3. nejde jen o souslednost činností, ale i odhad potřebných časových úseků – 

učte uživatele odhadovat potřebný čas 
� Stanovení a dodržení priorit: 

1. každou návštěvu s uživatelem projednejte „mikroplán“, co ten den bude na 
dílně dělat, jaké mají být výsledky 

2. rozdělte výsledky na důležité, podstatné – prioritní a méně důležité, kterých 
se dosáhnout nemusí 

3. průběžně ověřujte, že se uživatel věnuje prioritním činnostem 
4. obdobně lze pracovat se stanovením priorit na delší časové úseky (týden, 

měsíc) 
5. stejně tak pracujeme s prioritami při projednávání osobních cílů, viz oddíl 

„systematická práce s uživatelem“ 
� Kontrola vyjadřovaných emocí: 

1. část duševně nemocných emoce vyjadřuje bez dostatečné autokorekce 
(např. změny při paranoidní schizofrenii, eventuelně u histriónských rysů 
osobnosti nebo u některých poúrazových psychosyndromů), část naopak má 
naopak kontrolu přehnanou (ostych, strach – zvl. u úzkostných a 
depresivních nemocných) a konečně další část má problém s nedostatkem 
iniciativy (emoční oploštění u klientů s negativními schizofrenními příznaky 
nebo u některých poúrazových psychosyndromů)  

2. posuďte, ke které skupině uživatel patří 
3. uživatelům bez dostatečné korekce vyjadřování emocí poskytujte 

bezprostřední reakci, jak jejich emotivní projev může působit na okolí, 
předveďte alternativní projev emoce jako příklad, lze cvičit i hraním rolí 

4. uživatele blokované úzkostí a strachem empaticky naslouchejte a povzbuďte 
je k vyjádření emoce a názoru, opět je možné předvést vyjádření emoce či 
upozornit na příklady druhých 

5. u uživatelů s emočním oploštěním „netlačte na pilu“, své omezení nemohou 
překonat vůlí, buďte empatičtí a citliví – své emoce často vyjadřují, ale na 
první pohled nerozpoznatelně, projevte schopnost porozumět i těmto 
diskrétním signálům, učte je, jak emoci vyjádřit verbálně  

� Adekvátní sebehodnocení: 
1. diskutujte s uživatelem o výsledcích jeho činnosti na dílně, porovnejte jeho 

hodnocení a svoje, nabízejte alternativní hodnotící pohled 
2. zdůrazněte pravidla diskuse – nemusíme se shodovat, různé pohledy jsou 

obohacením, nikoliv konfliktem, nejde o „soud“ ve smyslu dobře/špatně 
3. lze provést i ve skupině uživatelů, vyzvěte je k vyjádření názoru, oceňte 

otevřené vyjadřování, oceňte zajímavé a originální pohledy na věc 
4. oceňte, když se sebehodnotící pohled uživatele vyvíjí a je schopen osvojit si 

inspiraci z pohledu druhých 
� Předcházení únavě: 
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1. projevy únavy nemusí zahrnovat jen obecný pocit „jsem unavený“, signálem 
přicházející únavy bývá nejprve zhoršení soustředění, dále může jít o 
zhoršení napětí, úzkostí, tělesný neklid nebo pocit tělesné nepohody 

2. identifikujte, jak se únava u jednotlivých uživatelů projevuje 
3. učte uživatele rozpoznávat jejich vlastní projevy únavy 
4. včasné zařazení přestávky nebo změny činnosti (včetně pracovní polohy) 

přinese úlevu a předejde takové míře únavy, která vede k úplnému ukončení 
činnosti (ten den) 

� Schopnost se motivovat: vnější motivace je velmi důležitá (pochvala, ocenění, 
ohleduplnost, zájem, empatie, příležitost vyjádřit svůj názor, možnost výběru z více 
aktivit). Zde ale půjde spíše o vnitřní schopnost uživatele – co on sám může udělat 
pro to, aby u nějaké činnosti vydržel, dokončil ji, aby byl ochotný se učit: 

1. Pomožte formou dotazování, diskuse a pozorování identifikovat, co 
konkrétního uživatele motivuje. Vysvětlete, že některé z faktorů může 
ovlivnit on sám. 

2. Příklady – nemusí čekat, až ho někdo pochválí, může se ocenit sám nebo si o 
ocenění říct; ať sám hledá důvody, proč je tu nebo onu činnost dobré dělat, 
k čemu to je, že to není povinnost nebo automatismus, ale že jemu 
samotnému to může být k užitku; pomožte uživateli objevit, jak významným 
sebemotivujícím faktorem je altruismus – ať se nebojí ocenit, pochválit 
kolegu nebo mu pomoci, jemu samotnému to přinese dobrý pocit, který ho 
bude motivovat k další práci.  

 

5.1.3. Sociální dovednosti 
a) Které dovednosti nacvičujeme?  

� Komunikační dovednosti – začít rozhovor, ukončit rozhovor, umět naslouchat, umět 
vyjádřit podstatné 

� Asertivita – vhodně prosadit svůj názor či zájem, vhodnou formou vyjádřit odmítnutí 
� Vhodným způsobem druhému vyjádřit libost / nelibost 
� Intimita – dodržovat intimitu svoji i ostatních 

b) Jak dovednosti nacvičujeme? Nejde o speciální techniky - využíváme přirozené procesy a 
situace (mezilidská komunikace, výroba předmětů na dílně):     

� Stanovení zakázky – pociťuje uživatel nějaký deficit v sociálních dovednostech? 
Pociťuje potřebu na něčem z této oblasti pracovat? (například oslovit někoho ve 
skupině, vyjádřit nesouhlas, neschopnost reagovat na kritiku):  

1. pokud ano – vytvoření plánu / postupu, vymezení podpory ze strany 
pracovníka, určení cílového stavu – jak chci, aby to bylo  

2. podpora asertivního způsobu komunikace – na úrovni poradenství, nácviku 
modelových situací či podpoření uživatele – více ho zapojovat do komunikace 
v rámci skupiny  

3. zhodnocení průběhu procesu za určité období – co mu šlo, co by chtěl zlepšit, 
co mu vadilo a proč – ponaučení do budoucna – hodnocení ze strany 
uživatele i pracovníka – podpora pozitivních návyků a nově naučených 
dovedností.   

� Uživatel deficit v sociálních dovednostech nepociťuje, ale my ho pozorujeme – např. 
v případě nevhodných projevů komunikace (bezhraniční jednání – vyptávání se na 
osobní věci – které druhým vadí, vztahování pozornosti na sebe, obtěžování ostatních 
způsobem komunikace): 

1. individuálně řešit, proč to dělá, zda si uvědomuje, že to ostatní může 
obtěžovat, chce to změnit?  

2. stanovit pravidla a určit co se stane, pokud budou překračována 
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3. otázka k zamyšlení: Jaké by to bylo, kdyby se někdo takto choval vůči Vám 
atd. Jak by to vypadalo, kdyby to dělali všichni – snaha o podporu 
sebereflexe, popřípadě empatie vůči ostatním 

4. poskytovat zpětnou vazbu  
5. vytvářet vhodné podmínky pro učení nápodobou (pozitivní vzory ze strany 

pracovníka i dalších uživatelů) 
6. veřejně podporovat pozitivní postupy a projevy – ocenit přiměřené, asertivní 

a empatické styly komunikace  
       

5.1.4. Pracovní dovednosti 
a) Které dovednosti nacvičujeme?  

� Organizace pracovní činnosti – příprava, následnost, úklid 
� Režimové návyky – dodržování časových úseků, dochvilnost 
� Efektivita a hospodárnost – materiál, elektrická zařízení a svítidla 
� Schopnost identifikovat chyby. 

b) Jak dovednosti nacvičujeme? Společně si domluvte: jaké pracovní dovednosti chce uživatel 
získat, proč – jaká je jeho motivace (např. chce být více platný v rodině, chce v budoucnu 
získat pracovní smlouvu), za jak dlouho chce dovednosti zvládat. Další postup:  

� Společně mapování slabých a silných stránek (návyků) týkající se pracovních 
dovedností. Silné stránky je potřeba podporovat, udržovat či dále zdokonalovat. 
Slabé stránky (dovednosti) – systematicky zlepšovat – tedy odstraňovat deficity. 

� Domluvte s uživatelem postup rozvíjení pracovních dovedností (v kontextu 
s předchozím bodem): 

1. časový harmonogram „práce“ – začátek, přestávky, konec  
2. způsob práce – co a jak vyrobit (dovednosti: plánování práce, schopnost 

pracovat hospodárně, samostatnost)     
3. potřebuji specifické znalosti a dovednosti? – například obsluha složitějších 

zařízení – opět mapování a naplánování postupu jak tyto dovednosti získám 
� Vlastní proces nácviku: 

1. seznámení s pracovištěm, bezpečností a ochranou zdraví při práci, obsluhou 
zařízení  

2. instrukce ohledně časového režimu 
3. práce ve stanoveném tempu (tempo odpovídající cíli – chci jít na otevřený trh 

práce, takže musím pracovat například takto a takto, na chráněnou dílnu by 
stačilo pracovat takovým tempem….) 

4. kontrola a zhodnocení pracovního postupu – kvalita, dodržování pravidel, 
tempo – ze strany uživatele i pracovníka  

5. kontrola a zhodnocení vlastního finálního výrobku – ze strany uživatele i 
pracovníka, do hodnocení možno zapojit i zkušenější klienty 

6. na základě hodnocení: 
o podpora pozitivních dovedností – pochvala – využit pro motivaci do 

další práce  
o slabší stránky dále rozvíjet – podpora, učení nápodobou, poskytnutí 

pozitivních vzorů  
    

5.2. Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím. 

• Co můžeme dělat, když nám uživatel sděluje, že nemá dostatečný kontakt s přirozeným 
prostředím? Rada, vysvětlení postupu, emoční podpora, sdělení vlastní zkušenosti, příklady, 
pomoc při vyhledání informací, nácvik formou hraní rolí, seznámení s jinými uživateli, 
zprostředkování svépomocných skupin setkávání. 
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• Viz též oddíl práce s blízkými osobami uživatele v následujícím článku. 
• Myslete na hranice a kapacitu služby – využijte možnosti spolupráce s mobilním týmem 

střediska Pardubice (nebo jinými středisky PDZ dle bydliště uživatele). 

VIII. Další pracovní postupy 

1. Vytváření bezpečného prostředí 
Jedním z konkrétních cílů sociálně terapeutické dílny je, že uživatel se v prostředí služby cítí 
bezpečně. Plněním cíle nesledujeme primárně „pohodu“ uživatele, nýbrž zprostředkování 
korektivní zkušenosti: „jsem schopen se adaptovat v cizím prostředí a využít své dovednosti nebo 
se naučit nové“. Nejde tedy pouze o to, aby se služba postarala o bezpečný pocit uživatele, ale 
aby se sami uživatelé na bezpečném prostředí podíleli. Jakými prostředky můžeme této 
zkušenosti bezpečné adaptace u uživatelů dosáhnout? 
 

1.1. Srozumitelnost a předvídatelnost 
Jedním ze zdrojů pocitu bezpečí je srozumitelnost a předvídatelnost prostředí. Jak je můžeme 
zvyšovat? Několik doporučení pro praxi: 
� Seznamujte zájemce se základními pravidly slušného mezilidského chování v STD, použijte 

názorné příklady vhodného chování a nevhodného.  
� Seznamte včas všechny uživatele navzájem = v prostorách nikdo není cizí, všichni se znají. 
� Informujte uživatele, kdo bude ten den na dílně. Také včas avizujte návštěvy cizích lidí a 

vysvětlete jejich důvod. 
� Dejte si pozor na jazyk, kterým hovoříte – vyvarujte se cizích slov a složitých vyjádření. 
� Ověřujte si opakovaně, ale nenásilně a s respektem, zda uživatelé rozumějí vašim pokynům 

a informacím. 
� Nebuďte expertem, nejdřív pátrejte, co uživatel sám zná a dovede, než mu začnete něco 

vysvětlovat. 
� Nebuďte expertem – pokud něco nevíte, otevřeně to přiznejte – nikdo není dokonalý a 

informace se dají dohledat, pro ostatní bude takové chování vzorem, který přináší úlevu. 
� Nemáte svůj den (třeba na vás „leze chřipka“) – nemusíte se přetvařovat, vhodnou formou 

to přiznejte. 
� Nemá svůj den některý z uživatelů? Citlivě mu nabídněte, zda o tom chce mluvit před 

ostatními nebo s vámi o samotě. 
� Pozor na hyperstimulaci smyslovými podněty – příliš mnoho různých zvuků a hluků (hovor, 

rádio, zvuky z okolí) narušuje soustředění a může vyvolávat pocit napětí. Pomůže dát si 
pauzu a na chvíli změnit prostředí. Je dobré to aktivně sledovat a nabízet. 

� Novinky a změny sdělujte s dostatečným předstihem. Zajímejte se aktivně, jak je uživatelé 
přijímají. 

� Starejte se o dodržování osobních hranic. Každý potřebuje svůj určitý osobní prostor – 
fyzicky i informačně. Řada duševně nemocným prostor druhých lidí nezáměrně narušuje 
(přílišné fyzické přiblížení, sdělování intimních záležitostí, vyptávání se na intimní záležitosti 
druhých). Nebojte se vhodnou formou toto chování usměrnit. Nekárejte (co se dělat nemá), 
ale spíše dejte příklad, jak by se to dělat mělo. 

 
1.2. Posilování pozitivních emocí a postojů 

Každý potřebujeme uznání, pochopení, ocenění a pochvalu. Ne každý si o ně dokáže říct. Jak 
můžeme podpořit takové pozitivní chování? Několik námětů pro praxi 
� Jděte uživatelům příkladem. Všímejte si drobných pokroků a změn v chování a 

dovednostech. Vyjádřete uznání a pochvalu – jasně, ale bez patosu. Chvalte „spravedlivě“ – 
každý má jiné tempo a výchozí dovednosti, proto je měřítko úspěchu a pokroku relativní.  
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� Buďte všímaví, citliví a empatičtí. Včas rozpoznejte a reagujte na změny prožívání a chování. 
Ptejte se na ně citlivě, ale bez přehnaného soucitu – nedělejte z nikoho „chudáka“. 

� Oceňujte, když pochvalu nebo empatii dokáže vyjádřit některý z uživatelů jinému. Budete 
tím posilovat žádoucí postoje a chování. 

 
1.3. Korekce vyjadřování negativních emocí a postojů 

Nikdo příliš nechce slyšet kritiku a negativní reakce na vlastní osobu. Mohou být zraňující. Když 
se ale vyjádří vhodně, mohou nám pomoci se vyvíjet a zlepšovat. Jak můžeme podpořit vyjádření 
negativních emocí a postojů vhodnou, konstruktivní a ohleduplnou formou? Několik námětů pro 
praxi: 
� Jděte uživatelům příkladem. Nestrkejte hlavu do písku před nevhodným chováním a 

chybami. Označte je citlivě, ale jasně a srozumitelně. Mohli byste navodit pocity viny a 
zahanbení, ale dá se tomu předejít, když je kritika spojená s doporučením, jak to dělat lépe. 
Doporučení musí být realistické – pro daného člověka dosažitelné. 

� Rozlišujte, kdy podat kritiku individuálně a kdy ve skupině. Obé má své výhody a nevýhody. 
Kritika v individuálním setkání je jistě bezpečnější, ale může vytvářet atmosféru nejistoty 
„co se to řeší za zavřenými dveřmi“. Kritika ve skupině může být a priori vnímána 
kritizovaným jako zahanbující, ale když se podaří udržet hranice korektnosti a 
konstruktivnosti, podpoří pospolitost skupiny. 

� Pokud jde o situaci, která se týká všech, dejte také všem prostor k vyjádření. Pokud je 
vyjádření tvrdé nebo nekorektní, zkuste ho přeformulovat. 

� Oceňujte, když někdo z uživatelů dokáže kritiku vyjádřit ohleduplně a konstruktivně. Budete 
tím posilovat žádoucí postoje a chování. 

� Podporujte toleranci k odlišnosti druhých. Často se intolerance projeví v postojích 
k obecným tématům. Stává se, že příslušník jedné stigmatizované skupiny vyjadřuje 
intoleranci k jiné stigmatizované skupině (duševně nemocný řekne „já bych ty cikány 
hnal…“). Upozorňujte na nebezpečí paušalizujících postojů, kdy se hodnocení individuality 
zaměňuje za negativní nálepkování celé skupiny. 

 
2. Doprovod klienta 

 
a) Doprovody klientům neposkytujeme standardně, spíše výjimečně, zvláště v situaci, kdy doprovod 

nemůže poskytnout přirozené okolí klienta a zprostředkování doprovodu ze strany jiné organizace 
by bylo zdlouhavé a z tohoto prodlení by klientovi mohla vzniknout újma.  

b) Uživatel musí s doprovodem souhlasit. Pokud si uživatel doprovod nepřeje, pracovník jeho 
rozhodnutí plně respektuje. 

c) Pracovník není povinen poskytnout uživateli doprovod, pokud nesouhlasí s účelem akce nebo 
pokud je pravděpodobné, že uživatel může akci podniknout sám. Důvody odmítnutí uživateli vždy 
srozumitelně sdělí. 

d) Předem je třeba vyjasnit časové možnosti pracovníka i uživatele, účel doprovodu a „cíl akce“. 
e) Během doprovodu má pracovník za úkol v co největší možné míře podpořit schopnost 

samostatného fungování uživatele – např. dávat mu možnost výběru (např. cesty, strany ulice, 
denní doby, kdy doprovod proběhne atd.). Pracovník trvá na dodržení ústní dohody uzavřené před 
doprovodem a za dodržení dohody uživatele oceňuje. 

 
3. Hospitalizace uživatele služby  

 
3.1. Uživatel služby je hospitalizován 

a) Pokud je uživatel hospitalizován, pracovník se s ním pokusí navázat kontakt a v zájmu 
pracovního vztahu nabídne možnost návštěvy uživatele v nemocnici.  

b) Pokud s tím uživatel souhlasí, pracovník kontaktuje ošetřujícího lékaře, aby se informoval o 
zdravotním stavu uživatele.  
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c) Pracovník toto koordinuje s mobilním týmem PDZ, pokud je s ním uživatel v kontaktu. 
 

3.2. Akutní zhoršení zdravotního (psychického) stavu živitele v době návštěvy STD 
a) Podrobněji popsáno v článku „Mimořádné situace“. 

 
4. Spolupráce s rodinou  

 
a) Cílem je zapojení rodiny nebo jiných blízkých osob do plánu uživatele. 
b) Účelem zapojení blízkých osob je 

� aby uživatel mohl i ve svém přirozeném prostředí uplatňovat dovednosti, které si 
osvojuje nebo rozvíjí v STD (zvyšování samostatnosti a sebeuplatnění); 

� řešení situace v přirozeném prostředí (vnější překážky), která sice s plánem uživatele 
přímou nesouvisí, ale svými dopady naplňování plánu znemožňuje (koordinace, 
sestavení priorit, identifikace možností, jak blízké osoby mohou uživatele podpořit, 
aby ve využívání služby pokračoval, příklad z praxe – klientka referuje, že je 
obtěžována sousedem, což zhoršuje její psychický stav, objektivní pohled – jde o 
reálné prožitky nebo projev onemocnění?, může v tom rodina nějak pomoci?) 

� zmírňovat existující překážky v osobním životě uživatele (vnitřní překážky), které mu 
znemožňují efektivní využívání služby (příklad z praxe – uživatelka má problém 
s ranním vstáváním – mohou mu v tom blízcí pomoci?). 

 
4.1. Seznámení pracovníka s blízkými, seznámení blízkých s náplní služby 
a) To, že klientovi blízcí (má-li jaké) znají pracovníka služby, znají prostředí služby a její náplň, 

může mít praktický význam (jednodušší komunikace), význam pro posílení vzájemné důvěry i 
význam pro zlepšení postavení klienta v rodině (blízcí vědí, čím se klient zabývá, jak se zlepšuje). 

b) Předpokladem je, že s tím uživatel nejen souhlasí, ale má o to i sám zájem. Pracovník tuto 
možnost nenásilně nabízí, nejlépe v prvních 2-3 měsících užívání služby, tedy až se s uživatelem 
vzájemně trochu více znají. Někdy ale tuto nabídku můžeme dát i během prvních kontaktů, když 
ze sdělení zájemce rozpoznáme, že návštěva a názor jeho blízkých by mu pomohli 
v rozhodování, zda službu využít. 

c) Seznámení zpravidla proběhne, když pracovník prostřednictvím uživatele jeho blízké pozve 
k návštěvě STD, představí se jim, ukáže prostory, výrobky a pohovoří o poslání a náplni služby. 

 
4.2. Spolupráce zaměřená na řešení problematických situací 
a) Spolupráce se lépe rozvíjí, když se pracovník a blízcí uživatele již znají (viz 4. 1.) a neseznamují se 

až na podnět vzniklé (nebo nově zjištěné) problémové situace. 
b) Příklady problémových situací viz body v úvodu oddílu 4. 
c) Spolupráce je možná pouze, když s ní uživatel souhlasí. Lépe se bude dařit, když s ní nejen 

souhlasí, ale má o ni i zájem. Ten můžeme zvýšit srozumitelným vysvětlením, čeho spoluprací 
chceme dosáhnout a jak asi bude probíhat. Pro praxi: pozor na přílišné přesvědčování, pozor na 
riziko navození iluze, že vše se automaticky vyřeší – odlišit záměr od záruky výsledků. 

d) Na druhou stranu může mít uživatel eminentní zájem, aby pracovník vstoupil do řešení 
problémových situací týkajících se soužití s blízkými (či přirozeným prostředím obecně), které 
ovšem pracovník z podstaty příliš ovlivnit nemůže – viz vymezení cílů služby a hranic služby. 
Příklad z praxe – uživatel žádá, aby pracovník zorganizoval schůzku s jeho partnerkou, se kterou 
má vleklé neshody, aby partnerce „promluvil do duše“, prostě aby situace za uživatele řešil. 
Pracovník neodmítne paušálně, ale vysvětlí hranice služby i to, že by za uživatele neměla 
přebírat zodpovědnost, dále nabídne zprostředkování kontaktů na poradenskou službu. 

e) Zpět k postupům spolupráce – pracovník zorganizuje společnou schůzku s uživatelem a jeho 
blízkými. Schůzka se uskuteční v STD, lépe v době, kdy neprobíhá aktivita ve skupině. Jak 
schůzka zpravidla probíhá: 

� pracovník je nejaktivnější, schůzku moderuje a facilituje komunikaci 
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� všichni dostanou prostor k vyjádření – jak vidí příčiny a projevy problému 
� všichni dostanou prostor k vyjádření návrhů, jak by situace šla řešit, zlepšit, zmírnit její 

dopady 
� pracovník navrhne plán řešení a rozdělení úkolů 
� pracovník „neslibuje“ intervence, které jsou za hranicemi služby 
� pracovník navrhuje, jaké další zdroje, služby by šlo zapojit, vzhledem k cílové skupině a 

hranicím služby STD půjde nejčastěji o mobilní tým střediska Pardubice (podle povahy 
věci může pracovník už předem schůzku organizovat s tím, že při souhlasu uživatele na 
ni zástupce mobilního týmu zve) 

� pracovník navrhne další termín setkání, kdy se vyhodnotí, jak se podařilo konta 
plánované aktivity a jaké měly výsledky; podle povahy věci toto další setkání již 
organizuje mobilní tým a pracovník do něj přijde již ne jako iniciátor 

IX. Ukončení či přerušení služeb 

Tento článek umisťujeme pouze kvůli logice textu, nicméně veškeré pokyny, jak provádět ukončení 
či přerušení služeb jsou dostatečně popsány v Procedurálním předpisu, na který tímto odkazujeme. 

X. Mimořádné situace 

Úvod 

a) Během poskytování služeb se mohou vyskytnout různé mimořádné situace, na něž by měl být 
pracovník připraven.  

b) Pracovník je povinen každou událost, kterou lze chápat jako mimořádnou, nahlásit vedoucímu 
střediska. Situace se dokumentují v osobní dokumentaci uživatelů služeb (až na výjimky popsané 
níže), což provádí dotčený zaměstnanec a kontroluje vedoucí střediska.  

c) Dále je potřeba tyto situace vždy probrat na poradě ve středisku, protože mají informativní, ale i 
edukativní hodnotu pro ostatní kolegy. Zápis střediskové porady provádí vedoucí střediska nebo 
jím určený zaměstnanec. Zápis musí obsahovat popis opatření vztažených k mimořádné situaci a 
termíny kontroly plnění opatření a kdo za to zodpovídá. 

d) Může-li se na řešení mimořádné situace podílet řešit přímo uživatel, je to vždy lepší, protože se 
zvyšují jeho kompetence. Podle možností by měl být uživatel svým klíčovým pracovníkem se 
způsoby řešení mimořádných situací předem seznámen. Zejména když hrozí, že taková situace 
nastane. Nebylo by ale šťastné (i vzhledem ke specifikům cílové skupiny) paušálně všechny 
uživatele obeznamovat se všemi možnými mimořádnými situacemi, protože by je to zahltilo a 
patrně i vyděsilo. Určitou výjimkou je situace, kdy se pracovník nemůže dostavit na plánovanou 
schůzku (viz níže). 

e) Možné mimořádné situace, přímo související se službami: 
1. stop stav pro přijímání nových uživatelů do služeb 
2. agresivita uživatele (verbální, neverbální) 
3. akutní zhoršení zdravotního stavu (psychického, fyzického) 
4. požívání alkoholu a jiných psychotropních látek, přechovávání zbraní či nebezpečných 

předmětů 
5. krádež  
6. nezvěstnost uživatele 
7. úmrtí uživatele 
8. náhlý odchod pracovníka 
9. pracovník se nemůže včas dostavit na plánovanou schůzku 
10. havárie, živelná pohroma (zde nepopisuje, uvádí je podrobně Provozní předpis) 
11. úraz uživatele     
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12. omezení poskytování nebo ukončení provozu služeb 

1. Stop stav 

a) Specifickou mimořádnou situaci v procedurální oblasti představuje „stop stav“ pro další přijímání 
zájemců do služby. Důvodem pro vyhlášení „stop stavu“ je naplnění kapacity pracovníka (zde se 
rovná kapacitě služby) tak, že přijetím dalšího zájemce by pracovník překračoval dlouhodobě fond 
pracovní doby a/nebo musel snížit frekvenci kontaktu se stávajícími uživateli v jejich neprospěch.  

b) Za stávající maximální kapacitu považujeme 123 klientohodin týdně a 20 uživatelů s uzavřenou 
smlouvou. 

c) Vyhlášení „stop – stavu“ pro přijímání nových zájemců může pracovník požádat i z vážných 
osobních důvodů (např. rozvod, nemoc nebo smrt v rodině). Toto vždy musí projednat s vedoucím 
střediska. 

d) Procedura vyhlášení „stop stavu“: 

1. O vyhlášení „stop stavu“ žádá pracovník ústně svého vedoucího střediska. Svůj požadavek 
musí mít podložen statistickými výstupy z výkaznické databáze. 

2. Vedoucí střediska (ředitel) po rozboru s pracovníkem o vyhlášení „stop stavu“ rozhoduje 
samostatně, tedy ho schválí nebo neschválí.  

3. Pokud nadřízený „stop stav“ schválí, pak musí také stanovit, za jak dlouho toto rozhodnutí 
přezkoumá. Doporučená maximální doba je 1 měsíc. 

4. Nadřízený rozhodnutí zapíše volnou formou a zápis uchová elektronicky ve svém počítači. 
Písemnou kopii dostane ředitel a vloží ji do osobní karty zaměstnance.  

5. O vyhlášení „stop stavu“ informuje vedoucí střediska na nejbližší střediskové poradě.  

e) Jako prevence vzniku „stop stavu“ slouží metodické konzultace a dlouhodobé vzdělávání 
pracovníků, protože oba nástroje by měly zvyšovat efektivitu poskytovaných služeb.                                                                                                                       

2. Agresivita uživatele – doporučení a strategie zvládání 

a) Popis situace: Uživatel fyzicky ohrožuje sebe nebo své okolí nebo se k takové situaci schyluje. 
 

b) Zásady a postup řešení: 
1. Zachovat klid a vyhodnotit závažnost situace. 
2. Není povinností pracovníka vstupovat do situací, ve kterých se reálně a důvodně obává 

fyzického ohrožení ze strany uživatele. 
3. Fyzická konfrontace s agresivním uživatelem není součástí práce pracovníků sdružení. 

Nejsou k tomu připraveni a vycvičeni. V krajní situaci je možné fyzické omezení uživatele, 
pokud má pracovník k dispozici další osoby a může využít dostatečné početní převahy. Vždy 
postupuje podle zákonných pravidel „nutné a přiměřené obrany“. Za použití mechanických 
obranných prostředků nese plnou právní odpovědnost pracovník.  
 

c) Pravidla a doporučení pro pracovníky pro ohrožující situace s přiměřeně nízkým rizikem: 
1. Pokud je to možné nezůstávat s potenciálně nebezpečným uživatelem o samotě, zajistit si 

možnost v případě potřeby rychle opustit místnost nebo přivolat okamžitou pomoc (kolegy, 
policii). 

2. Pokud pracovník zůstane s uživatelem sám v místnosti, hlídat si ústupovou cestu ke dveřím. 
3. Je důležité si uvědomit, že agresivní akce většinou vyplývají z pocitu ohrožení – agresor je 

nejprve úzkostný, a proto útočí. Proto je důležité snížit klientův pocit ohrožení. 
4. Dodržovat vůči uživateli dostatečnou distanční vzdálenost = nepřibližovat se k němu blíže 

než si přeje, aktivně toto s uživatelem vyjednávat. 
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5. Dodržovat odstup dostatečný k rychlé reakci na případný náhlý útok (delší než délka 
natažené paže), neotáčet se k uživateli zády. 

6. Opakovaně vybízet uživatele, aby se posadil a posadit se také, nestát nad ním (pokud tyto 
návrhy odmítne, netrvat na tom). 

7. Důležité jsou neverbální složky komunikace. Duševně nemocný je vnímá často spíš než 
logické argumenty. To znamená vyvarovat se prudkých gest a pohybů, které by si uživatel 
mohl vykládat jako ohrožení nebo útok. 

8. Působit klidně, hovořit s uživatelem klidným, hlubším a tišším hlasem, zvolnit tempo. 
9. Jestliže se pracovník cítí ohrožen a selže vyjednávání s uživatelem volat policii ČR. 
10. Pokud jsou přítomni další uživatelé a umožňuje to situace, je potřeba se jim věnovat – 

odvést je stranou, mluvit s nimi, udržovat kontakt. 
11. Následně průběh události probrat s uživatelem, zpracovat nebo aktualizovat krizový plán = 

jak pro příště předejít vzniku podobné situace. Pokud u situace byli přítomni další uživatelé, 
probrat událost také s nimi. 
 

d) Prevence: Zaměstnanci jsou seznámeni s projevy a riziky duševních chorob. Důležitá je znalost 
zdravotní anamnézy daného uživatele, zvláště spouštěcích faktorů relapsu (znovuvypuknutí 
choroby). 
 

e) Evidence: osobní dokumentace uživatele a zápis ze střediskové porady, provádí zaměstnanec, 
kontroluje vedoucí střediska. 

 
3. Akutní zhoršení zdravotního stavu uživatele služeb 

 
a) Popis situace: 

Psychický stav uživatele služby se výrazně zhorší. Uživatel například porušuje pravidla poskytování 
služby. Může se objevit náhlá změna chování, uživatel přestane dodržovat dohodnuté schůzky, 
objevují se změny v komunikaci a chování (uzavřenost nebo naopak neobvyklá aktivita). Uživatel 
se poškozuje nebo hovoří o sebevraždě. 

 
b)  Doporučení pracovníkům: 

1. Informovat vedoucí střediska o vzniklé situaci a konzultovat možná řešení. 
2. Pracovník může jednat proti přání uživatele (např. neprodleně informovat jeho 

ambulantního psychiatra) v situaci, kdy uživatel bezprostředně ohrožuje sebe sama nebo 
své okolí. I v této situaci by však měl postupovat otevřeně, tedy informovat uživatele o 
svém postupu. Jednat o uživateli, aniž by o tom věděl, ohrožuje především vztah důvěry 
mezi uživatelem a pracovníkem.  

3. Pracovník se snaží předcházet nedobrovolné hospitalizaci. Nabízí, že zprostředkuje asistenci 
při dobrovolné hospitalizaci nebo doprovod do psychiatrické ambulance pomocí mobilního 
týmu střediska Pardubice. 

4. Pokud dochází k nedobrovolné hospitalizaci (indikuje psychiatr), může pracovník požádat o 
asistenci tým střediska Pardubice (jeho role je v této situaci doprovázet a podporovat 
uživatele). 

 
c) Prevence: Zaměstnanci jsou seznámeni s projevy a riziky duševních chorob. Důležitá je znalost 

zdravotní anamnézy daného uživatele, zvláště spouštěcích faktorů relapsu (znovuvypuknutí 
choroby).  

 
Důležité je využívat možnosti nástroje Krizový plán, zvláště u uživatelů s nestabilním průběhem 
choroby v minulosti. Vzhledem k hranicím služby STD doporučujeme u uživatelů s nestabilním 
psychickým stavem vždy spolupracovat s mobilním týmem některého ze středisek PDZ (dle 
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bydliště klienta), protože tento nestabilní zdravotní stav se dotýká všech oblastí života uživatele. 
Zpracovatelem krizového plánu by tedy měl být pracovník mobilního týmu.  
 

d) Evidence: osobní dokumentace uživatele a zápis ze střediskové porady, provádí zaměstnanec, 
kontroluje vedoucí střediska. 

 
4.Požívání alkoholu a jiných psychotropních látek, přechovávání střelných zbraní či nebezpečných 

předmětů 

a) Popis situace: 
1. Uživatel se nachází v prostorách služby nebo se účastní akce pořádané službou. 
2. Z jeho chování usuzuje pracovník, že je podnapilý nebo pod vlivem drog.  
3. Také se může jednat o situaci, kdy má u sebe uživatel zbraň nebo jiný nebezpečný předmět. 

 
b) Doporučení pracovníkům:  

1. V případě, že uživatel přichází se zbraní nebo jiným nebezpečným předmětem, upozorní ho 
pracovník na skutečnost, že porušuje Pravidla poskytování služby a vyzve ho k odchodu, 
dále jedná jako při jiném porušení těchto pravidel. 

2. Jestliže má pracovník podezření, že uživatel je pod vlivem alkoholu nebo jiných 
psychotropních látek, v první řadě vyjednává s uživatelem. Své podezření mu sdělí a 
připomene mu, že jeho chování je v rozporu s Pravidly poskytování služby. 

3. Zároveň pracovník informuje vedoucí střediska. 
4. Jestliže se pracovník s uživatelem shodnou, že došlo k porušení pravidel, udělí mu ústní 

napomenutí a vyzve ho k odchodu domů. 
5. V případě, že uživatel trvá na tom, že podezření pracovníka není oprávněné, konzultuje 

pracovník situaci s vedoucí střediska. 
 

c) Prevence: Uživatelé musí být svým pracovníkem informováni, že takové situace jsou nepřípustné, 
již v době začátku spolupráce při podepisování smlouvy o užívání služby a projednávání pravidel 
spolupráce. 
 

d) Evidence: osobní dokumentace uživatele a zápis ze střediskové porady, provádí zaměstnanec, 
kontroluje vedoucí střediska. 

 
5.Krádeže 

 
a) Popis situace: 

Ztratí se něco z osobních věcí uživatelů nebo pracovníků, ztratí se část vybavení z prostor střediska 
nebo jeho dalších provozoven. 

 
b) Doporučení pracovníkům:  

1. Pracovník ověří, zda se skutečně jedná o krádež (hledaný předmět mohl někam zapadnout, 
být v jiné kapse atd.). 

2. V případě, že se jedná o ztrátu předmětu nebo hotovosti v ceně vyšší než 1 000,-, pracovník 
informuje vedoucí střediska. 

3. Pokud se hledaný předmět nebo hotovost bezprostředně neobjeví, je třeba zavolat policii. 
4. V případě, že se jedná o ztrátu předmětu nebo hotovosti v ceně nižší než 1 000,- Kč situace 

se řeší na nejbližší provozní poradě střediska nebo je možné svolat poradu mimořádnou. 
 

c) Prevence: Uživatelé musí být svým pracovníkem informováni, že takové situace jsou nepřípustné, 
již v době začátku spolupráce při podepisování smlouvy o užívání služby a projednávání pravidel 
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spolupráce. Peníze a drobné cenné předměty snadno odnositelné by nikdy neměly zůstávat bez 
dohledu. 

 
d) Evidence: osobní dokumentace uživatele a zápis ze střediskové porady, provádí zaměstnanec, 

kontroluje vedoucí střediska. V případě, že šlo o částku (hodnotu věci) nad 1000,- Kč a volá se 
policie ČR, pak je nutno vyžádat kopii policejního protokolu a ten vedoucí střediska předá na 
vědomí řediteli. Ředitel ho založí do složky Mimořádných procedurálních situací a přiloží k němu 
kopii zápisu ze střediskové porady. 

 
6. Nezvěstnost uživatele 

 
a) Definice: Nezvěstný uživatel je ten, 

1. se kterým nelze navázat kontakt v domluveném čase (nedorazil do dílny, na schůzku, 
nebere telefon), a zároveň    

2. jsou reálné obavy o jeho zdraví, život nebo sociální situaci. 
 

b) Základní pravidla  
1. Pracovník je zodpovědný za to, že bude informovat všechny osoby, kterých se daná situace 

týká. 
2. Pracovník je zodpovědný za to, že podniknuté kroky budou řádně zdokumentovány. 
3. Pracovník může učinit jen základní kroky k nalezení klienta (telefonát klientovi, jeho 

blízkým, spolupracujícím pracovníkům jiných týmů, organizací). 
4. Bez ohledu na to, zda je situace naléhavá nebo ne, učiní pracovník opakovaně pokus 

obnovit s klientem kontakt (zavolá mu, pokusí se ho navštívit doma nebo o návštěvu požádá 
mobilní tým, nechá vzkaz, napíše mu dopis). 

 
c) Zhodnocení naléhavosti situace - Rozhodovací kritéria 

Situaci je potřeba považovat za naléhavou v případě, že: 
1. Z předchozího kontaktu s uživatelem nebo z anamnesy lze usoudit, že se může chovat 

způsobem pro něj nebo pro okolí výrazně nepříznivým nebo nebezpečným (např. má bludy, 
které se projevují v jeho chování). 

2. Z předchozího kontaktu s uživatelem nebo z anamnesy lze usoudit na vysoké riziko 
sebevražedného jednání (uživatel uvažoval o sebevraždě, měl v minulosti v podobných 
situacích sebevražedné pokusy, byl v poslední době depresivní). 

3. Uživatel má uloženou ochrannou ambulantní léčbu. 
 

d) Postup v situaci, která není naléhavá: 
1. Pracovník oznámí situaci na nejbližší poradě. 
2. Opakovaně se pokusí o kontakt, všechny pokusy a jejich výsledek zaznamená do 

dokumentace uživatele. 
3. Zanechá uživateli vzkaz o možnosti obnovení kontaktu. 
4. Dále postupuje podle pracovního postupu „přerušení služby, s uživatelem, který přestal 

spolupracovat“. 
 

e) Postup v naléhavé situaci: 
1. Pracovník o ztrátě kontaktu s rizikovým uživatelem co nejdříve informuje vedoucího 

střediska a ředitele sdružení. 
2. Pokusí se využít kontaktů, které má v okolí uživatele. Musí však respektovat omezení 

týkající se zacházení s osobními údaji klienta. 
3. Informuje ošetřujícího psychiatra o situaci, konzultuje s ním situaci. 
4. V případě, že uživatel je v režimu ochranné ambulantní léčby, domluví se s ošetřujícím 

psychiatrem o informování policie – podle zákona to je povinnost ošetřujícího lékaře. 
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5. Pracovník se pokusí zajistit, aby dostal zprávu v případě hospitalizace uživatele ve 
spádovém lůžkovém psychiatrickém zařízení. 

6. Pracovník zanechá uživateli vzkazy na místech, kde by se mohl objevit. 
7. Na základě znalosti individuální situace uživatele, může pracovník podnikat i jiné kroky. 

Konzultuje je vždy s vedoucím střediska, popřípadě s dalšími pracovníky, kteří uživatele znají 
a mohou pomoci. 

8. Po obnovení kontaktu s uživatelem se pokusí s ním uzavřít dohodu (viz. Krizový plán), která 
riziko opakování situace sníží. 

 
f) Prevence: Zaměstnanci jsou seznámeni s projevy a riziky duševních chorob. Důležitá je znalost 

zdravotní anamnézy daného uživatele, zvláště spouštěcích faktorů relapsu (znovuvypuknutí 
choroby).  Důležité být s uživatelem v nestabilním zdravotním stavu v častém kontaktu a 
aktivizovat jeho přirozené okolí nebo toto řešit ve spolupráci s mobilním týmem příslušného 
střediska PDZ.  

 
g) Evidence: osobní dokumentace uživatele a zápis ze střediskové porady, provádí zaměstnanec, 

kontroluje vedoucí střediska. 
 
7.   Úmrtí uživatele 

 
a) Popis situace: Pracovník se dozví o smrti uživatele, dále  

1. zjistí od zdroje informace o úmrtí (ambulantní psychiatr, PL, policie atd.), zda byla 
informována rodina. V případě, že ne, vyjedná, kdo bude rodinné příslušníky informovat. 

2. Nejpozději do jednoho měsíce je třeba rodinným příslušníkům předat osobní dokumenty, 
věci či peníze, které měl uživatel uloženy v zařízení. Dokumentace uživatele zůstává v 
majetku sdružení. 

3. Pravidla o ochraně osobních údajů se týkají i uživatele, který zemřel. 
4. Organizace může být obstaravatelem pohřbu, pokud uživatel nemá rodinu či blízkou osobu. 

Pohřebné se neposkytuje. Pokud jde o osamělého klienta, je třeba kontaktovat obec, na 
jejímž území osamělý klient zemřel. Pohřeb vypravuje tato obec. Obce mají smluvní 
pohřební službu, která pohřeb vypraví. Pokud by se nám to stalo, musíme kontaktovat 
příslušnou obec. Pokud by vypravovala pohřeb organizace, bylo by to na náklady 
organizace. 

 
b) Koho informovat o úmrtí uživatele: 

1. rodinu nebo nejbližší osoby 
2. ošetřujícího psychiatra 
3. obvodního lékaře 
4. obecní úřad či Magistrát /městský úřad 
5. ošetřujícího lékaře v lůžkovém psychiatrickém zařízení (pokud byl nedávno propuštěn) 

 
c) Pracovník má podezření, že je uživatel mrtvý: Jde o situaci, kdy má pracovník podezření, že 

nezvěstný uživatel mohl zemřít ve svém bytě. V tom případě neprodleně informuje vedoucího 
střediska a ředitele sdružení a domluví se na společném postupu a rozdělení úkolů. 

 
d) Pravidla řešení situace: 

1. Pracovník nepracuje sám, buď požádá o spolupráci vedoucí střediska, nebo mobilní tým. 
2. Informaci o možném úmrtí uživatele podává pracovník výhradně osobám, kterých se 

bezprostředně týká a které se podílejí na jejím řešení. 
3. Pracovník informuje rodinu o svém podezření a požádá o ověření situaci. 
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4. Pokud uživatel rodinu nemá, nebo není dostupná, požádá pracovník o pomoc mobilní tým. 
Pokud se nejedná o klienta, který byl již s mobilním týmem v kontaktu, pracovní se obrací 
na policii ČR. 

 
e) Dokonaná sebevražda uživatele nebo jeho pokus o ni 

1. Sebevražda uživatele představuje pro pracovníka velkou psychickou zátěž. Pracovník má v 
takovém případě právo na podporu a pomoc spolupracovníků, ředitele a supervizora. 
V odůvodněných případech si může pracovník vybrat 1 až 2 dny placeného volna. 

2. Případné stížnosti a obvinění pracovníka ze selhání či zavinění smrti uživatele řeší ředitel 
sdružení. 

3. Pokud pracovník nezanedbal své pracovní povinnosti (vymezené směrnicemi, metodikou 
služeb a relevantními právními normami), hájí ředitel jeho zájmy. 

4. Pracovníkovi a ostatním členům týmu se nedoporučuje podávat jakékoliv informace médiím 
a nezúčastněným osobám.  Toto je případný úkol pro ředitele sdružení. 

5. Na poradě střediska je nutno událost reflektovat včetně kritického zhodnocení postupu 
pracovníka, případně dalších zúčastněných osob.  

6. Naopak kriticky komentovat postup pracovníka či dalších zúčastněných profesionálů na 
veřejnosti je eticky sporné. 

7. Další povinnosti pracovníka mohou vyplývat ze zákona (povinnost spolupracovat s orgány 
činnými v trestním řízení, svědectví u soudu atd.). 

8. Pokud pozvou pozůstalí pracovníka na pohřeb, je vždy dobré se zúčastnit. 
9. Rozhodně se doporučuje věnovat této situaci supervizní setkání (minimálně jedno). 

 
f) Prevence: Zaměstnanci jsou seznámeni s projevy a riziko duševních chorob. Důležitá je znalost 

zdravotní anamnézy daného uživatele, zvláště spouštěcích faktorů relapsu (znovuvypuknutí 
choroby).  Důležité být s uživatelem v nestabilním zdravotním stavu v častém kontaktu a 
aktivizovat jeho přirozené okolí nebo toto řešit ve spolupráci s mobilním týmem příslušného 
střediska PDZ. 
 

g) Evidence: osobní dokumentace uživatele a zápis ze střediskové porady, provádí zaměstnanec, 
kontroluje vedoucí střediska. 

 
8. Náhlý odchod pracovníka služby 

 
a) Popis situace: Pracovník z různých důvodů náhle opouští organizaci. 

  
b) Doporučení pracovníkům: 

1. Preventivně takovým situacím předcházet.  
2. Informovat ostatní pracovníky organizace, zvl. vedoucí střediska. 
3. Informovat co nejdříve uživatele, především ty, kteří s tímto pracovníkem byli nejvíce 

v kontaktu. 
4. Podle možností střediska poskytnout potřebnou podporu uživatelům, kteří tak přišli o svého 

klíčového pracovníka. 
5. Zajistit zástupnost, určit nového pracovníka, jasně informovat uživatele. 

 
c) Prevence: Nadřízení by takovouto situací neměli být zaskočeni. Při pravidelném hodnocení práce 

zaměstnance a kontaktu s ním by měli podobné situace v rámci možností předvídat.  
 
d) Evidence: osobní karta zaměstnance, podněty předává nadřízený zaměstnance, za provedení 

zápisu a jeho uložení odpovídá ředitel. 
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9. Pracovník se nemůže dostavit včas na schůzku (resp. nedorazí včas do dílny a uživatelé jsou již 

přítomni) 
 

e) Popis situace: Pracovník se z různých důvodů zdrží (zpoždění dopravy, zapomněl) a nestihne včas 
přijít. 

  
f) Doporučení pracovníkům: 

1. Preventivně takovým situacím předcházet.  
2.  Informovat uživatele předem, co by měl dělat, pokud by pracovník nepřišel včas 

(nezmatkovat, vydržet alespoň 30 min. na místě, zavolat na telefon pracovníka, zavolat na 
telefon vedoucího střediska, pokud nemá telefon, tak nechat vzkaz na dveřích atp.). 

3. V případě, že se pracovník s uživatelem mine, pak domluvit schůzku v jiném termínu.  
4. V každém případě se uživatelům omluvit a vysvětlit důvody zpoždění. 

 
g) Prevence: Mít telefon na uživatele a domluvit s ním (s nimi), aby v čase schůzky (návštěvy v STD) 

byl na telefonu a mohl přijmout hovor.  
 
h) Evidence: zapsat do dokumentace uživatele. 
 
10.Úraz uživatele (pozn.- tento bod se nevztahuje na drobná zranění, např. píchnutí jehlou při práci 

s korálky, která nevyžadují lékařské ošetření; ty postačí evidovat v sešitu – evidence pracovních 
úrazů, nejde o mimořádnou situaci, evidence se vede, pokud by se z banálního poranění vyvinuly 
komplikace) 

 
a) Popis situace: V průběhu poskytování služby dojde k úrazu uživatele. 

 
b) Doporučení pracovníkům: 

1. Zachovat klid a vyhodnotit závažnost vzniklé situace. 
2. Poskytnout první pomoc.  
3. Je li to potřebné přivolat pomoc: Záchranná služba 155.  
4. Jsou-li přítomni jiní uživatelé, požádat je o pomoc. 
5. Vyhotovit o situaci zápis. 

 
c) Prevence: Všichni zaměstnanci poučí uživatele přicházející do prostor sdružení o základních 

pravidlech bezpečnosti práce, požární ochrany a únikových cestách z prostor.  
 
Evidence: osobní dokumentace uživatele, zápis střediskové porady, provádí zaměstnanec, 

kontroluje vedoucí střediska. 
 
11.Omezení poskytování služeb nebo ukončení provozu 

 
a) Popis situace: Dojde k omezení poskytování služeb na období delší než 3 měsíce nebo k ukončení 

provozu (služeb). 
 

b) Doporučení pracovníkům:  
1. Zachovat klid. 
2. Situaci konzultovat v rámci celého střediska a dohodnout se na společném postupu vůči 

uživatelům i spolupracujícím institucím. 
3. Informovat uživatele věcně o vzniklé situaci a o tom, co to pro ně konkrétně znamená, tyto 

informace podat s dostatečným předstihem. 
4. V případě, že je to možné, předat uživatele do péče někomu jinému. 



Péče o duševní zdraví: Metodika sociálně terapeutické dílny, středisko Výměník 
41

5. Informovat další pečující osoby a instituce. 
 
c) Prevence: Finanční plánování a kontrola finančního hospodaření jak je stanoví Finanční předpis.  
 
d) Evidence: Celou situaci dokumentuje ředitel, zápis je uložen do složky Mimořádné procedurální 

situace. 

XI. Popis situací, ve kterých by mohlo docházet k porušení práv 
uživatelů a pravidla pro předcházení porušení těchto práv 

 
1.Právo uživatele být vnímán a respektován jako jedinečná lidská bytost  
 

1.1. Příklad situace  
K porušení tohoto práva může dojít například, když pracovník doprovází uživatele na úřad, 
úředník mluví s pracovníkem a uživatele přehlíží nebo se o něm v jeho přítomnosti vyjadřuje  
s despektem. 

 
1.1.1. Preventivní opatření 

a) Pracovník si s uživatelem před jednáním vyjednává, jakou má mít pracovník roli, společný 
postup a scénář.  

b) Pracovník předjímá situaci, která může nastat, např. upozorní úředníka, že je přítomen pouze 
coby doprovod.   

c) Pokud dochází k porušování práv uživatele je povinností pracovníka snažit se jednání korigovat 
směrem ke korektnosti vůči uživateli.  

d) Povinnost pracovníka respektovat uživatele jako jedinečnou lidskou bytost je zakotveno 
v Etickém kodexu sdružení. 

 
2.Právo uživatele na svobodné rozhodování o sobě samém  
 

2.1. Příklad situace 
K porušení tohoto práva by mohlo dojít, ve chvíli kdy pracovník má jinou představu o tom, co je 
dobré, užitečné pro uživatele. Například jednostranně či autoritativně určí uživateli jeho  
rehabilitační cíle – „měl by se smířit s otcem“, „měl by pracovat na finančním rozpočtu“, „neměl  
by si brát další půjčky, protože je již zadlužen“ a podobně. 

 
2.1.1. Preventivní opatření 

a) Pracovník mapuje situaci, potřeby a přání uživatele.  
b) Teprve na základě důkladného zmapování situace společně usilují o formulaci cílů.  
c) Pracovník může nabízet, argumentovat i přesvědčovat.  
d) Každopádně však musí uživatele informovat o tom, že má vždy více možností, jak situaci řešit a 

je povinen respektovat konečné rozhodnutí uživatele i když ho považuje za rizikové.  
e) V Etickém kodexu sdružení je zakotvena povinnost respektovat svobodné rozhodnutí uživatele. 

 
3.Právo na soukromí  
 
Příklady: 

 
3.1. Situace 1 
K porušení tohoto práva by mohlo dojít v situaci, kdy je pošta uživateli doručována na adresu  
organizace a administrativní pracovníci omylem otevřou obálku. 
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3.1.1. Preventivní opatření 

a) Jestliže je došlá pošta adresována konkrétní osobě, nesmí ji pracovník organizace otevřít. Tato 
povinnost je zakotvena v Etickém kodexu – respekt k soukromí uživatele.  

b) Etický kodex sdružení je závazný i pro administrativní pracovníky organizace. 
 

3.2. Situace 2 
K porušení tohoto práva by mohlo dojít v situaci, kdy pracovník vede s uživatelem důvěrný  
rozhovor v přítomnosti dalších osob, například v prostředí kavárny Výměník.  

 
3.2.1. Preventivní opatření 

a) Pokud je to možné, pracovník osobní schůzku s uživatelem předem plánuje, je stanoven čas, 
místo a předpokládaná doba trvání rozhovoru. 

b) Důvěrný rozhovor nikdy neprobíhá za přítomnosti třetí osoby, pokud s tím uživatel nesouhlasí.  
c) V případě, že zprvu nezávazná konverzace mezi pracovníkem a uživatelem přejde k osobním 

tématům, nabídne pracovník uživateli rozhovor na toto téma v soukromí.  
d) Respekt k soukromí uživatele je zakotven v Etickém kodexu. 
e) Součástí STD je kuchyňka, kde lze v průběhu i skupinových setkaní realizovat individuální 

konzultace – ostatní klienti jsou v dílně, pracovník může zavřít dveře a vytvořit tak nerušené 
prostředí.  

 
3.3. Situace 3 
K porušení práva na soukromí by mohlo dojít při setkání pracovníka s uživatelem mimo pracovní  
dobu. Pracovník by mohl začít nevyžádaný rozhovor s uživatelem (napomínání, navázání na  
rozhovor z poslední schůzky atd.). 

 
3.3.1. Preventivní opatření 

a) Pracovníkovi je v této situaci doporučeno slušně pozdravit a nechat na uživateli, zda chce začít 
nezávazně konverzovat.  

b) Vést pracovní rozhovor v této situaci se nedoporučuje, naopak je vhodné uživatele odkázat na 
domluvené setkání nebo toto setkání operativně naplánovat na dobu pracovní. 

 
4.Právo na práci a spravedlivou odměnu 

 
4.1. Příklad situace 
K porušení tohoto práva by mohlo dojít, pokud by uživatelé byli využíváni na drobné práce bez  
nároku na finanční odměnu – například pracovník by uživatele pověřil pochůzkou na poštu nebo  
úřad v zájmu organizace. 

 
4.1.1. Preventivní opatření 

a) Uživatelé pracují výhradně za účelem plnění cílů služby, v tomto případě s cílem rozvoje jejich 
pracovních dovedností (viz článek činnosti služby dané zákonem). Vedle zhotovování výrobků 
k pracovní činnosti patří i úklid pracovních prostor. Nejde o činnost s nárokem na finanční 
odměnu. 

b) Pracovník si je vědom vymezení činností služby, je seznámen s metodikou, a tudíž nepověří 
uživatele činností jiného obsahu, která by mohla být vyložena jako pracovní činnost v zájmu 
organizace.  

c) V případě, že by některý uživatel takovou činnost nabízel („já vám na tu poštu s tou obálkou 
zajdu“), pracovník to vždy slušně odmítne s poukazem na porušení metodiky. 

 
5.Právo na přiměřené hmotné zabezpečení, zvláště při ztrátě či oslabení výdělečných možností  
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5.1. Příklad situace 
K porušení tohoto práva může dojít v situaci, kdy uživatel nemá prostředky na zabezpečení  
základních životních potřeb. 

 
5.1.1. Preventivní opatření 

a) Pracovník se snaží takové situaci předcházet, pokud mu to legislativní rámec umožní a hranice 
služby umožní.  Pokud by mu bránily pouze hranice služby, vyjedná spolupráci s mobilním 
týmem. 

b) V Etickém kodexu je stanovena povinnost dbát o to, aby byl uživatel informován o veškerých 
sociálních dávkách a jiných možných finančních příjmech, které se k jeho situaci vztahují. 

 
6. Postup v případě, že dojde k porušení práv uživatelů 

 
a) Situací, kdy může dojít k porušení práv uživatelů nebo ke střetu zájmů, je celá řada. Nejdůležitější 

z hlediska pravděpodobnosti výskytu jsou popsány zde. I přesto by mohlo k porušení práv či střetu 
zájmů dojít.  

b) Na tuto situaci může upozornit kdokoliv – uživatel, jeho blízké okolí, pracovníci jiných 
poskytovatelů služeb. Jestliže se jakýkoliv pracovník organizace setká s náznakem, že by se mohlo 
jednat o porušení práv uživatelů nebo střet zájmů je povinen upozornit na to své kolegy a svého 
nejbližšího nadřízeného.  

c) Následně se doporučuje otevřená diskuse k tématu a zjištění podrobností. 
d) Podrobněji postup při porušení práv popisuje Etický kodex sdružení, kterým jsou povinni se všichni 

zaměstnanci řídit a na který odkazujeme. 
 
7. Vyřizování stížností  
 
a)  Způsob podávání a řešení stížností uživatelů služeb řeší organizační směrnice S0604. 
b) Způsob podávání a řešení stížností zaměstnanců sdružení řeší Personální předpis P0702. 

XII. Vybrané oblasti střetu zájmů  

1. Pracovní doba versus potřeby uživatele 
 

1.1. Popis situace 
Služba je přímo poskytována jediným pracovníkem, který má pracovní dobu 20 hodin týdně pro  
výkon služby STD.  

 
1.2. Riziko 
Uživatel může mít zájem nebo potřebuje čerpat službu i mimo tuto stanovenou dobu. 

 
1.3. Řešení situace 
a) Počet uživatelů, kteří potřebují čerpat služby, mimo stanovenou dobu není statisticky 

významný.  
b) Pracovník se může na základě individuálního posouzení rozhodnout, že je potřeba naléhavá 

(např. uživatel čerpat službu chce a potřebuje, ale rodinná situace mu po nějakou dobu 
neumožňuje docházet na návštěvy služby v dopoledních hodinách), nelze ji uspokojit jinak a 
proto poskytnout službu mimo obvyklou dobu poskytování služby.  

c) Pracovník by měl s uživatelem domluvit, že toto poskytnutí služby mimo vymezenou dobu, 
bude mít hranice (frekvence setkání nebo celková délka). 

d) Je potřeba tuto domluvit podat ostatním uživatelů a zdůvodnit ji, protože jinak by to vytvářelo 
atmosféru dohad („proč on může a já ne“). Je potřeba zdůraznit hranice domluvy. 



Péče o duševní zdraví: Metodika sociálně terapeutické dílny, středisko Výměník 
44

 
2. Podpora k nezávislosti  versus  potřeba zařízení „mít“ uživatele  
 

2.1. Popis situace 
Smyslem poskytování služeb je integrace uživatelů, která by měla vést k nezávislosti. Zařízení  
může mít zájem na udržení uživatele ve službě, aby ho mohla vykazovat v souhrnné statistice. 

 
2.2. Riziko 
Služba není poskytována v zájmu uživatele ani v souladu s posláním organizace. 

 
2.3. Řešení situace 
Doporučuje se využívat následujících preventivních prostředků: 
a) informovanost uživatelů o poslání a cílech služeb  
b) informovanost pracovníků – vzdělávání, Etický kodex 
c) supervize a porady o uživatelích 
d) individuální spolupráce – mapování, hodnocení spolupráce, vyjednávání nutné míry podpory 

 
3. Zneužití informací nebo postavení 
 

3.1. Popis situace 
Pracovník se může dostat do situace, kdy by mohl využít informací nebo svého postavení  
pomáhajícího pracovníka ke svému prospěchu. Například se jedná o přijetí hodnotného daru,  
výhodnou koupi, přijetí protislužby. 

 
3.2. Riziko 
Pracovník může přímo nebo nepřímo zneužít svého postavení vůči uživateli. 

 
3.3. Řešení situace 
Pracovníci jsou povinni řídit se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Etickým kodexem  
sdružení, proto do takovýchto situací nevstupují. Při nejasnostech konzultují záležitost s  
nadřízeným a jsou povinni dodržovat dohodu, jak se bude postupovat. 

 
4. Konflikt přání uživatele a jeho zájmu, jak mu rozumí pracovník   
 

4.1. Uživatel ohrožuje svou existenční jistotu 
 

4.1.1. Popis situace 
Uživatel služby má narůstající dluhy, hrozí, že přijde o byt.  K této situaci dochází opakovaně na 
základě zhoršeného zdravotního stavu, deficitu dovedností či kognitivního defektu. Pracovník 
zvažuje, zda a do jaké míry se angažovat v řízení o omezení práv k nakládání s finančními prostředky. 
 
4.1.2. Riziko 

a) Pokud se pracovník bude přímo angažovat při omezování práv uživatele soudní cestou, může 
dojít k porušení práva uživatele na svobodné rozhodnutí. Zároveň hrozí ztráta důvěry ze strany 
uživatele.  

b) Na druhé straně je tu riziko existenční nejistoty uživatele, možné zdravotní poškození (relaps) a 
nevratný sociální debakl (ztráta bydlení, vysoce riziková zadluženost, umístění v zařízení 
sociální péče….) 

 
4.1.3. Řešení situace 
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a) Pracovník je vázán Etickým kodexem sdružení – je tedy povinen respektovat svobodné 
rozhodnutí uživatele. Jednat proti přání uživatele může, pokud je ohrožen uživatel nebo jiné 
osoby (pozor na situaci kdy má uživatel v péči nezletilé osoby – ohlašovací povinnost vůči 
OSPODu). 

b) Situaci existenčního ohrožení uživatele se pracovník snaží předcházet. 
c) Omezení práv v jakékoliv oblasti je krajním řešením, které připadá v úvahu po vyčerpání méně 

restriktivních způsobů pomoci. Pracovník v podobné situaci využívá týmových porad a 
supervize.  

d) Musí být pečlivě zvážena míra ohrožení uživatele a jeho zranitelnost (např. Co se stane, když o 
byt přijde? Bude mít kde bydlet?) 

 
4.2. Zhoršení zdravotního stavu uživatele služby 

 
4.2.1. Popis situace 

a) Psychický stav uživatele služby se výrazně zhorší. Uživatel například porušuje Pravidla 
poskytování služeb. Může se objevit náhlá změna chování, uživatel přestane dodržovat 
dohodnuté schůzky, objevují se změny v komunikaci (uzavřenost nebo naopak neobvyklá 
aktivita). Uživatel se poškozuje nebo hovoří o sebevraždě. 

b) Pracovníci bez vědomí uživatele kontaktují jiné profesionální služby (např. psychiatra) nebo 
osoby z jeho sociálního okolí (např. rodinu).  

 
4.2.2. Riziko 

a) Porušení vztahu důvěry mezi pracovníkem a uživatelem.  
b) Pracovník chybně vyhodnotí míru rizika. 

 
4.2.3. Opatření 
Pracovníkům je v podobných situacích doporučen následující postup: 

a) Informovat nadřízeného o vzniklé situaci a konzultovat možná řešení. 
b) Pracovník může jednat proti přání uživatele (např. neprodleně informovat jeho ambulantního 

psychiatra) v situaci, kdy uživatel bezprostředně ohrožuje sebe sama nebo své okolí pod vlivem 
své nemoci. I v této situaci by však měl postupovat otevřeně, tedy informovat uživatele o svém 
postupu. Jednat o uživateli, aniž by o tom věděl, ohrožuje především vztah důvěry mezi 
uživatelem a pracovníkem.  


