
  

 

 

 

Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2011 : 

Metodika služby sociální rehabilitace 

 

 

Zpracovala: Mgr. Veronika Stříbrná, revizi zpracoval MUDr. Petr Hejzlar 

 

Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel občanského sdružení 

 

Platnost od: od 1. 10. 2011 

Další revizi provést k:  31. 12. 2012 (zodpovídá ředitel) 

 

Rozdělovník:  

a. originál do složky vnitřních předpisů 

b. elektronická kopie na intranet 

Vydáno: Pardubice 12. 9. 2011 

 

 

 

 



Péče o duševní zdraví: Metodika služby sociální rehabilitace_R2011 
2

Obsah  
I. Úvod                                                                                                                                                                                              str. 4 

 1. Poslání organizace 

 2. Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování metodiky 

II. Zasazení sociální služby do systému sociálně – zdravotní péče                                                                                       str. 5 

 1. Schéma zapojení služby do regionálního systému služeb 

III. Cíle služby obecně                                                                                                                                                                    str. 5 

 1. Cíle orientované na uživatele 

 2. Cíle orientované na službu 

 3. Cíle orientované na společnost 

IV. Poslání a konkrétní cíle služby                                                                                                                                              str. 6 

 1. Poslání služby 

 2. Cíle služby 

V. Tým (středisko) a jeho práce                                                                                                                                                   str. 7 

 1. Složení týmu 

 2. Náplně práce členů týmu 

 3. Kapacita týmu 

 4. Vzdělání 

 5. Systém porad 

 6. Dokumentace 

 7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě 

VI. Popis služby                                                                                                                                                                             str. 14 

 1. Profil služby 

 2. Cílová skupina 

 3. Jednání se zájemcem 

 4. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby 

 5. Klíčový pracovník 

 6. Systematická práce s uživatelem 

 7. Zapojování jiných sociálních služeb do plánů uživatele 

VII. Popis základních činností služby dle zákona                                                                                                                    str. 29 

 1. Nácvik dovedností 

 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

VIII. Opakující se situace a pracovní postupy                                                                                                                         str. 33 

 1. Změna klíčového pracovníka, předání uživatele 

 2. Asertivní nabízení služby neznámému potenciálnímu uživateli 

 3. Doprovod uživatele 

 4. Hospitalizace uživatele 

 5. Zacházení s krizí 

 6. Manipulace s osobními doklady a finančními prostředky uživatele 

 7. Sociální dávky 

 8. Spolupráce s rodinou a sociální sítí uživatele 

IX. Další formy služby sociální rehabilitace                                                                                                                            str. 37 

 1. Trénink dovednosti bydlení 

 2. Skupinové nácviky dovedností 

X. Skupinové formy služby v oblasti domény volný čas                                                                                                       str. 47 

 1. Klubová setkání 

 2. Výlety a návštěvy kulturních zařízení 

 3. Rekondiční pobyty 

XI. Ukončení či přerušení služeb                                                                                                                                               str. 56 

 1. Obecná pravidla 

 2. Přerušení poskytování služeb dohodou pracovníka a uživatele 

 3. Přerušení služby v případě, že uživatel přestal spolupracovat 

 4. Přerušení služby z důvodu porušení pravidel ze strany uživatele 

XII. Mimořádné situace                                                                                                                                                              str. 57 

 1. Úvod 

 2. Stop stav 

 3. Agresivita uživatele – doporučení a strategie zvládání 

 4. Akutní zhoršení zdravotního stavu 



Péče o duševní zdraví: Metodika služby sociální rehabilitace_R2011 
3

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

 6. Krádeže 

 7. Nezvěstnost uživatele 

 8. Úmrtí uživatele 

 9. Náhlý odchod pracovníka 

 10. Úraz uživatele 

 11. Omezení poskytování služeb nebo ukončení provozu 

XIII. Pravidla pro předcházení porušení práv uživatelů                                                                                                       str. 67 

 1. Právo být vnímán a respektován jako jedinečná lidská bytost 

 2. Právo na svobodné rozhodování o sobě samém 

 3. Právo na soukromí 

 4. Právo na práci a spravedlivou odměnu 

 5. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení 

 6. Právo na přiměřenou životní úroveň 

 7. Postup v případě porušení práv uživatelů 

 8. Vyřizování stížností 

XIV. Vybrané oblasti střetu zájmů                                                                                                                                             str.70 

 1. Pracovní doba versus potřeby uživatele 

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

 3. Zneužití informací nebo postavení 

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

XV. Přílohy                                                                                                                                                                                     str.72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Péče o duševní zdraví: Metodika služby sociální rehabilitace_R2011 
4

I. Úvod 
 

1. Poslání organizace 
Posláním sdružení je umožnit dlouhodobě duševně nemocným lidem žít v prostředí dle své volby, 
co nejspokojeněji a co nejsamostatněji. 

 
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 sociální rehabilitace (v dalším textu též SR).  

b) Metodika rozvíjí mechanismy a popisy rozhodovacích kompetencí, jak jsou dané 
Procedurálním předpisem. 

c) Metodika je platná pro všechna střediska organizace s výjimkou organizační jednotky 
Výměník (středisko Výměník), kde je sice též služba SR poskytována, ale má jiné cíle a 
postupy. Tam, kde je to praktické, jsou v textu zmíněny místní odlišnosti, např. způsob 
kontaktování sítě psychiatrických zařízení. 

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 v rámci odborných týmů jednotlivých středisek organizace.  

e) Při zpracování metodiky jsme využili poznatky získané praxí organizace při poskytování 
sociálních služeb. Dále jsme využili jako inspiraci obdobné materiály vytvořené Fokusem 
Vysočina a Fokusem Mladá Boleslav. 

f)    Před přijetím metodiky jako oficiálního dokumentu předcházelo její připomínkování 
v jednotlivých střediskových týmech. 

 
2.2. Aktualizace metodiky 

a) Metodika je aktualizována minimálně jednou ročně. 
b) Metodika mimo jiné slouží jako studijní text pro nové pracovníky služby v období jejich 

zaškolování. Dotazy a připomínky nových pracovníků k metodice jsou evidovány, následně 
diskutovány na metodických poradách a případně zapracovány do revizí metodiky. 

c) V souladu s organizačním řádem je metodika dána na vědomí představenstvu občanského 
sdružení. 

d) Vzhledem k rozsahu a odborné náročnosti textu nejsou s metodikou služeb v rámci běžného 
chodu služby seznamováni uživatelé. 

e) Metodika je veřejný dokument a na požádání bude poskytnuta uživateli služby či jinému 
zájemci v elektronické podobě. Zájemci je také možno zapůjčit k nahlédnutí tištěnou verzi 
metodiky. 

 
2.3. Kontrola dodržování metodik  

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

týmově projednány na poradách týmu (střediska), případně v rámci interních metodických 
konzultací s ředitelem nebo v rámci externí týmové supervize. 
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II. Zasazení sociální služby do systému sociálně – zdravotní péče 
 

1. Schéma zapojení služby sociální rehabilitace občanského sdružení do regionálního systému 
služeb 

 
 

III. Cíle služeb obecně 
 

1. Cíle orientované na uživatele  
 

1.1. 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 

 
1.2. Podpora uživatele při udržení se v přirozeném prostředí, pomoc s návratem do přirozeného    

   prostředí 
a) Probíhá práce s přirozeným prostředím uživatele. 
b) Probíhá mapování, zda jsou v okolí uživatele lidé, které lze zapojit do plnění jeho plánu. 
c) Probíhá práce s hospitalizovanými zájemci a uživateli služeb. 
d) Probíhá aktivní vyhledávání klientů vhodných pro poskytování služeb sdružení. 

 
2. Cíle orientované na službu 

 

Chráněné
dílny

Agentury
podpor.

zaměstná
vání

Tréninkové
byty

Ubytovny,
azylové
domy

Psychia-
trická 
léčba

Zaměstna
vatelé

Úřad práce

Domovy se zvl.
režimem, domy s

pečovatelskou službou

Sociáln ě
aktiviza ční
služby , kluby
pro duševn ě
nemocné

Poradenské
služby, ú řady, jiné
veřejné služby a
zařízení
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2.1. Poskytované služby jsou kvalitní  
a) Služba vychází z potřeb uživatelů. 
b) Služba rozvíjí a naplňuje standardy kvality. 
c) Služba (resp. organizace jako její poskytovatel) vzdělává své pracovníky. 

 
2.2. Efektivní využívání kapacity služby 

a) Z hlediska kapacity je cílem, že se služby budou pohybovat nejméně na 2/3 naplnění – tj. asi 
10 „aktivních“ klientů na jednoho pracovníka na plný úvazek. 

b)  Čas strávený v přímém kontaktu se zájemci a uživateli služeb se bude v dlouhodobém 
průměru pohybovat v rozmezí 30-50% pracovní doby (neplatí pro pracovníky v období 
zaškolování). 

c) Služba bude držet rezervu pro nejméně 2-3 nové uživatele vyžadující neodkladnou péči. 
 

2.3.  Spolupráce s ostatními službami v regionu 
a) Tým střediska spolupracuje se všemi službami v péči o duševní zdraví v regionu a usiluje o 

co nejkvalitnější vztahy s těmito službami. 
b) Tým střediska 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 metodice služeb. 
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 prevenci sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, 

bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.). 
c) Služba se podílí na ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním – 

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

 

IV.   Poslání a konkrétní cíle služby 
 

1. Poslání služby sociální rehabilitace 
a) Pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby 

mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou 

odborné pomoci, a  

b) pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a 

vyloučení ze společnosti. 

2.  Cíle služby 
a) Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro 

samostatný život. 

b) Naučit uživatele poradit si s projevy jeho nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si 

včas říci o laickou či profesionální pomoc svého okolí. 

c) Pomoci najít uživatelům cestu k dosažení jejich osobních cílů v oblastech vztahů, práce a 

vzdělávání, volného času a bydlení. 
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d) Pomoci uživatelům najít a udržet kontakty na osoby v jejich přirozeném okolí, které je 

mohou podporovat. 

e) Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb. 

f)    Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim 

využívání těchto příležitostí. 

 

V. Tým (středisko) a jeho práce 
 

1. Složení týmu 
 

1.1. Ředitel sdružení 
a) Není členem týmu, nepracuje přímo s uživateli služeb. 
b) Funguje pro týmy středisek jako konzultant v oblasti odborných metod a klinického aspektu 

práce s duševně nemocnými lidmi. 
c) Metodicky vede vedoucí středisek.  

 
1.2. Vedoucí týmu 

a) Pracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. 
b) Zároveň je zodpovědný za činnost a fungování týmu. Metodicky vede pracovníky, kteří 

přímo pracují s uživateli. 
c) Má svou pracovní náplň „Náplň práce vedoucího střediska“, zároveň se řídí i náplní práce 

„sociální pracovník“. 
d) Za svoji práci je zodpovědný řediteli sdružení. 

 
1.3. Zástupce vedoucího týmu1  

a) Pracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. 
b) Zastupuje vedoucího týmu v případě jeho nepřítomnosti. 
c) Z náplně práce vedoucího přebírá neodkladné pracovní povinnosti, řídí se pracovní náplní 

„sociální pracovník“. 
d) Za svoji práci je zodpovědný vedoucímu týmu. 

 
1.4. Pracovník přímé péče 

a) Pracuje přímo se zájemci a uživateli služeb. 
b) Za svou práci se zodpovídá vedoucímu týmu. 
c) Jeho pracovní náplň určuje „Náplň práce sociálního pracovníka“ nebo „Náplň práce 

pracovníka v sociálních službách“. 
 

2. Náplně práce členů týmu 
 

Náplně práce jsou součástí osobních složek zaměstnanců. 

3. Kapacita týmu 

 3.1. Dva pohledy na naplnění kapacity a jejich vzájemný vliv 

a) Prvním pohledem je počet aktivních klientů. 

 

1
 Funkce nově zavedena Personálním předpisem od roku 2010. Neuplatňuje se prozatím ve střediscích, kde 

pracuje 3 a méně pracovníků včetně vedoucího střediska. 
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b) Druhým pohledem je využití kapacity pracovní doby. 

c) Nelze paušálně stanovit optimální poměr těchto dvou pohledů, protože časová náročnost 

jednotlivých případů může být hodně odlišná. Roli také hraje, v jaké fázi spolupráce se 

pracovník a uživatel nacházejí. 

d) Při vysokém počtu aktivních klientů (definice viz článek VI, bod 1.5.5) a nízkém využití 

pracovní doby je hrozbou, že práce s klienty je formální. 

e) Při nízkém počtu aktivních klientů a nízkém využití pracovní doby je pravděpodobné, že 

pracovník je málo aktivní a pracovitý. 

f)     Při vysokém počtu aktivních klientů a vysokém využití pracovní doby je hrozbou vyčerpání 

pracovníka. 

g) Při nízkém počtu aktivních klientů a vysokém využití pracovní doby je pravděpodobné, že 

práce s jednotlivými případy stagnuje. 

 

3.2. Hladiny kapacity 

3.2.1  Optimální hladina kapacity 

• Na jednoho pracovníka na celý úvazek připadá 10 aktivních klientů. 

• Průměrné využití pracovní doby se pohybuje v pásmu 30-50%. 

3.2.2.Minimální hladina kapacity 

• Na jednoho pracovníka na celý úvazek připadá 5 aktivních klientů. 

• Průměrné využití pracovní doby je 20% - 30%. 

3.2.3.Maximální hladina kapacity 

• Na jednoho pracovníka na celý úvazek připadá 15 aktivních klientů. 

• Průměrné využití pracovní doby je 50% a vyšší. 

 

3.3. Výpočet celkové kapacity týmu (střediska) 

a) Kapacitu stanovíme ve dvou jednotkách 

• Osobohodiny (hodiny přímo strávené s klientem nebo v jeho zájmu = vlastní přímá 

péče) 

• Počet aktivních klientů = počet uživatelů se smlouvou, se kterými skutečně probíhá 

spolupráce (je jim v daném období služba poskytována) 

b) Maximální kapacita jednoho pracovníka na celý úvazek při výše uvedeném stropu 50% 

využití pracovní doby na přímou péči jsou 4 osobohodiny denně, tedy 20 osobohodin týdně, 

a 15 aktivních klientů. 

c) Úvazky všech pracovníků středisek se dělí pro poskytování služeb následné péče o služby 

sociální rehabilitace (mimo střediska Ústí, kde je veškerá činnost poskytována pod registrací 

služby sociální rehabilitace). Toto dělení vychází z reality finančních prostředků, které byly 

na obě služby získány, a proto se mezi středisky odlišuje. 

d) Maximální kapacita týmu v osobohodinách se vypočítá jednoduše vynásobením celkového 

počtu úvazků pro službu sociální rehabilitace a maximálním počtem osobohodin denně při 

plném úvazku (= 4 osobohodiny). 

e) Maximální kapacitu týmu v počtech smluv se obdobně vypočítá vynásobením celkového 

počtu úvazků pro službu sociální rehabilitace a maximálním počtem aktivních uživatelů při 

plném úvazku (= 15 klientů). 
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3.4. Upřesnění maximální kapacity týmů pro poskytování služby sociální rehabilitace2 
 

Středisko Počet úvazků 
pro 

poskytování 
SR celkem 

Počet 
osobohodin 
denně pro 
amb.formu 

Počet 
osobohodin 
denně pro 

terénní 
formu 

Počet 
osobohodin 

denně za 
službu 
celkem 

Počet 
aktivních 

klientů za SR 
celkem 

Pardubice 4,725 14,2 4,7 18,9 71 

Chrudim 3,3 9,9 3,3 13,2 50 

Hradec  1,89 10,5 3,5 14,0 23 

Jičín 1,36 4,1 1,4 5,5 20 

Rychnov 1,36 4,1 1,4 5,5 20 

Ústí 2,4 7,2 2,4 9,6 36 

Poznámky – 
- Počty osobohodin jsou zaokrouhleny na 1 desetinné místo 
- Poměr ambulantní formy vůči terénní je objemově podle zkušenosti 75% / 25% 
- Tento poměr je pouze orientační, upřesnění je vyžadováno registrem, ale v praxi není reálné 

tento poměr vždy zachovávat, protože potřeby klientů nelze předem takto dělit; jinými slovy – 
protože primární je pomoc klientům, nemůže pracovník zachovávat tento poměr (např. 
odmítnout návštěvu u klienta doma, protože už „vyčerpal“ kapacitu pro terénní formu 
poskytování) 

- Proto je mnohem důležitější celkový počet osobohodin (sloupec vpravo, viz též sledování 
naplnění kapacity) 

- V průběhu roku se může maximální kapacita měnit vzhledem k příchodům a ochodům 
zaměstnanců  do/z pracovního poměru. Tyto průběžné změny nejsou důvodem ke změně 
metodiky. 

 
3.5. Sledování využití kapacity 

a) Zavedením osobohodin jako měřítka využití kapacity má hlavní důvod v usnadnění 
sledování, jak je kapacita využívána. Průměrné využití pracovní doby na výkony přímé péče 
poskytne program statistiky. 

b) Vedoucí středisek jsou s využitím kapacity v jejich středisku seznamováni minimálně 4x 
ročně na poradách vedení. 

c) Sledování je ovšem možné i průběžně, zvl. v situacích, kdy hrozí překračování maximální 
kapacity nebo když středisko neplní kvantitativní ukazatele dané veřejnými závazky. 

d) V obou případech vedoucím poskytuje ředitel a jeho zástupce vysvětlující komentář a 
doporučení, která jsou stručně zachycena v zápisech z porad vedení, případně v záznamech 
o metodických intervizích ředitele s vedoucími. 

 
4. Vzdělání pracovníků poskytujících služby 

 
4.1. Vzdělání povinné při nástupu  

a) Základní kvalifikační požadavky definuje Zákon o sociálních službách. 
b) Kritéria pro výběr nových pracovníků se upřesňují vždy před každým výběrovým řízením.  
c) Na jejich stanovení se podílí ředitel a vedoucí týmu, který má být doplněn. 
d) Podrobný postup výběrkových zaměstnanců stanoví Personální předpis. 

 

2
 Údaje vycházejí z kapacity v době přijetí metodiky. Jejich změny v průběhu roku nejsou důvodem ke změně 

metodiky. 
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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 

c) Jsou definovány a doporučeny následující vzdělávací oblasti a témata: 
� psychiatrické minimum 
� case management jako pracovní metoda 
� metoda psychosociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním 
� krizová intervence 
� používání dotazníku CAN 

 
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 

a) kdo svolává, řídí poradu a zodpovídá za provedení zápisu: vedoucí střediska 

b) kdo další se porady účastní: pracovníci střediska 

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

zpravidla 9 až 12 hod. 

d) témata porady: část provozně organizační, část metodická 

e) jak komu distribuován zápis: e-mailem účastníci umístění do složky na intranetu 

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. Potenciální zájemci/ zájemci: 
� týmová diskuse u potenciálních zájemců o přijetí (nepřijetí) do služby 
� průběh spolupráce, rozdělení úkolů 

3. Uživatelé služby: 
� základní informace o všech uživatelích v aktivním pásmu 
� rizikoví uživatelé přednostně 
�  důležité změny stávajících uživatelů 
� jakékoliv problémy v práci s uživatelem 
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� 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 tým sešel vždy pokud možno celý. 
c) Poradu řídí vedoucí týmu nebo jeho zástupce. 
d) Zápis pořizuje do dvou dnů ten, kdo vedl poradu. 

 
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 
a) Záležitosti okolo uživatelů se vyřizují buď telefonicky, nebo po dohodě s PA, na společné 

schůzce. 
b) S některými PA je domluven pravidelný kontakt v ordinaci. 

 
5.4.2. Porady s psychiatrickými lůžkovými zařízeními 

a) V Pardubicích pravidelně na PO PKN 1x týdně, a to v pátek v rámci velké vizity oddělení 
(kontakt zajišťují pracovníci střediska Pardubice a informace zprostředkovávají též středisku 
Chrudim). 

b) V Hradci Králové probíhají pravidelně na PK FN HK s odděleními A a B  - 1x za 2 týdny, 
většinou čtvrtky (kontakt zajišťují pracovníci střediska Hradec Králové a informace 
zprostředkovávají též střediskům Jičín a Rychnov). 

c) V Albertinu Žamberk, psychiatrickém oddělení, 1x za dva týdny, v pátek v rámci velké vizity 
(kontakt zajišťují pracovníci střediska Rychnov a Ústí dle vzájemné domluvy). 

d) V Psychiatrické léčebně Kosmonosy 1x za měsíc na 6 odděleních PL (kontakt zajišťují 
pracovníci střediska Jičín). 

e) V nemocnici Jičín, 1x měsíčně porada na psychiatrickém oddělení (zajišťují pracovníci 
střediska Jičín). 

f)    Za všechna střediska3 pravidelně probíhají návštěvy v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. 
Frekvence je 1x měsíčně, zpravidla každé třetí pondělí v měsíci. Návštěvy probíhají formou 
multidisciplnárních porad se zástupci vybraných primariátů léčebny. Kontakt zajišťují 
pracovníci středisek Pardubice, Chrudim a Hradec Králové po vzájemné domluvě a 
koordinaci.  

g) Tématem porad je výměna informací týkající se hospitalizovaných uživatelů služeb na 
oddělení (plánování další péče) a diskuze a vytipování potenciálních zájemců (strategie 
prvokontaktu). 

h) V PL po předchozí domluvě s pracovníky PL dojde k vytipování nemocných, kteří mají trvalé 
bydliště v našem spádu a mohli by profitovat z užívání námi poskytovaných služeb. 
Kontaktování nemocných probíhá každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci po předchozím telefonickém 
upřesnění se sociálními pracovnicemi konkrétních oddělení PL. 

i)    Naši pracovníci kontaktují vytipované nemocné a podle potřeby kontaktují jejich ošetřující 
lékaře či sociální pracovnici oddělení za účelem porady o dalším plánu poskytování léčebné 

 

3
 Mimo Jičín, který je ve spádovém území léčebny v Kosmonosech. 
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péče a provázání s péčí sociální. Se souhlasem klientů také informují pracovníky PL o dalším 
fungování nemocných a spolupráci s nimi po propuštění z PL. 

 
5.4.3. Porady s další poskytovateli sociálních služeb, s nimiž máme uzavřenu smlouvu o spolupráci  

a) Spolupráce probíhá zpravidla na úrovni individuálních případů a v tom případě komunikuje 
náš pracovník a pracovníkem spolupracujícího subjektu. Jednou za čas je ale potřeba 
vyhodnotit systém spolupráce a pak probíhá kolektivní porada, na které oba subjekty 
zastupují vedoucí středisek (programů), případně celé organizace. 

b) Porady jsou nepravidelné, frekvence minimálně 1x ročně a dále dle potřeby.  
c) Za spolupráci včetně provedení porad a zápisů z nich zodpovídá vždy vedoucí daného 

střediska. Smlouvy o spolupráci a jejich dodatky podepisuje za sdružení vždy ředitel. 
d) Smlouvy v originále archivuje ředitel. Kopie a originály zápisů z porad archivuje vedoucí 

střediska. 
e) Pardubické středisko má uzavřenu smlouvu o spolupráci s o.p.s CEDR Pardubice (poskytuje 

sociálně terapeutické a chráněné dílny) a Výměníkem, samostatnou jednotkou PDZ 
(obdobně). 

f)    Chrudimské středisko má uzavřenu smlouvu o spolupráci s o.p.s. Rytmus Chrudim a 
Fokusem Vysočina. 

g)  Hradecké středisko má uzavřenu smlouvu s Oblastní Charitou, resp. jejím azylovým domem 
pro muže. 

h) V ostatních střediscích obdobná spolupráce s jinými poskytovateli také probíhá, ale není 
formalizována smlouvou. 

 
5.4.4. Porady s jinými subjekty 

a) Jde zpravidla o oddělení sociální péče městských úřadů, úřady práce a jiné poskytovatele 
sociálních služeb než je výše uvedeno. 

b) Porady organizuje vedoucí daného střediska za účelem domluvy o postupech spolupráce a 
jejího hodnocení. 

c) Zápisy provádí a archivuje vedoucí střediska. V případě potřeby o výstupech informuje 
ředitele. 

 
6. Dokumentace 

 
6.1. Dokumentace týkající se fungování týmu 

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 
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a) Každý pracovník týmu vede dokumentaci o zájemcích4 o služby a o uživatelích služeb. 
b) Tato dokumentace obsahuje: 

� složku s písemnými dokumenty 
� počítačovou databázi – evidenční systém 

 
6.2.1. Složka s písemnými dokumenty obsahuje (podrobněji viz Procedurální předpis) 

� dokumenty, které uživatel chce uchovat v kanceláři týmu 
� 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 se sociální rehabilitace (písemný kontrakt o 

individuálním plánu, písemný kontrakt o krizovém plánu, mapovací formuláře a 
hodnotící dotazníky) 

� plné moci, např. ke vstupu do bytu 
� doklady o hospodaření s finančními prostředky uživatele 

 
6.2.2. Počítačová databáze obsahuje: 

� kartu uživatele 
� statistické přehledy poskytování služeb 
� záznamy intervencí: 

 
a) Pracovník zapisuje každou intervenci, každý telefonát, i když se to netýká jeho uživatele.  
b) Pracovník nezapisuje krátké rozhovory s uživateli před kanceláří, které se týkají 

momentálního odmítnutí vstupu do kanceláře (např. z důvodu probíhající porady). 
c) Vstupní rozhovory 

Zaznamenávat: 
� věk klienta (alespoň přibližný) 
� diagnóza (alespoň přibližná) 
� bydliště, místo pobytu 
� historie onemocnění (co zájemce sdělí) 
� jméno ošetřujícího psychiatra a praktického lékaře 
� sociální síť zájemce (informace, které on sám sdělí, nebo jsme se dozvěděli od třetí 

strany) 
� zakázka (pokud má) – „co od nás chce“ (nejlépe uvést doslova) 
� na čem se pracovník se zájemcem dohodli 

d) Ostatní typy intervencí 
Zaznamenat: 
� kde se intervence odehrávala 
� kdy se uskutečnila, pokud je relevantní – u KI nutné 
� kdo byl přítomen 
� zda byla schůzka předem domluvená a pokud ano, kdy zájemce / uživatel dorazil 
� o čem schůzka byla (proč byla, co se dělo) 
� co se na konci intervence dohodlo, jaký je další plán poskytování služby 
� kdy proběhne další schůzka (pokud bylo domluveno) 

 

 

4
 Do získání Kvalifikovaného souhlasu s vedením dokumentace je složka vedena jako anonymní. 
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7. Koordinace a návaznost na zdroje v komunitě  
 

a) Tým nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. 
b) Tým mapuje možnosti návaznosti na další zdroje v komunitě a podporuje uživatele v jejich 

využívání. Úkolem týmu je zastávat koordinační roli – mít přehled o komunitních zdrojích a o 
tom, jak jsou konkrétními uživateli využívány. 

c) Podpora uživatelů při využívání komunitních zdrojů má především tyto formy: informování, 
zprostředkování kontaktu, doprovod a vyjednávání. 

d) Z těchto důvodů tým spolupracuje především s těmito subjekty: 
� rodiny uživatelů a další blízké osoby 
� sociální odbory měst v regionu 
� psychiatrické léčebny a oddělení všeobecných nemocnic 
� ambulantní psychiatři 
� ambulantní psychologové 
� praktičtí lékaři 
� občanská poradna 
� ostatní poskytovatelé zdravotně sociálních služeb v regionu 
� Okresní správa sociálního zabezpečení 
� Úřad práce 
� zaměstnavatelé v regionu 
� kluby, zájmové spolky a další služby 

e) Spolupráce probíhá na mnoha rovinách, osobně, při vyřizování žádostí uživatelů, hledání 
pracovního uplatnění, při řešení jejich zdravotních problémů atd. 

f) Platí, že spolupráce je možná pouze se souhlasem uživatele.   
 

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) PRÁCE V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ - na přání uživatele probíhá spolupráce v přirozeném 

prostředí uživatele nikoliv v zařízení sdružení 
d) 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 jejich potřebnost při poskytování služeb a informuje uživatele o jejich potřebnosti a použití. 
Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu. 
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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 od 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 vlivem duševní nemoci). 

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, 

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. 

 
1.3. Další rysy a vlastnosti služby 
a) Vyjednává se i o nereálné zakázce – uživatele psychopatologicky nenálepkujeme, ale hledáme 

a snažíme se porozumět tomu, jaké přání a potřeby překrývá nereálná zakázka. 
b) Zpravidla má jeden uživatel určeného jednoho klíčového pracovníka, ale je možné, aby 

s jedním uživatelem pracoval celý tým – vždy předchází týmová dohoda. 
c) Míra podpory je u každého uživatele individuální. 
d) Pro vstup do služby není nutné doporučení psychiatra. 
e) Pokud je to vhodné pro naplnění zakázky uživatele, pracuje pracovník se sociální sítí uživatele a 

s ostatními profesionály. 
f) 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 a odložit 
ji na dobu, kdy je uživatel schopen spolupracovat. 

g) Služba nemá charakter 24 hodinové nonstop služby. 
h) Pracovníci pracují podle metod case managementu a psychosociální rehabilitace. 

 
a) Výčet poskytovaných služeb podle obsahu5 

� Nácviky dovedností v přirozeném prostředí. 
� Trénink bydlení (tj. podpora uživatele při „udržení se v komunitě“). 
� Vyhledávání uživatelů pro tréninkové bydlení a jejich příprava na tréninkové bydlení. 

 

5
 Výčet činností služeb podle zákona obsahuje samostatný článek. 
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� Podpora v bydlení, podpora při „udržení se v komunitě“ 
� Skupinové nácviky specifických dovedností 
� Pomoc při finančním hospodaření. 
� Práce s přirozeným prostředím uživatele – vyjednávání, mediace, edukace. 
� Sociální poradenství. 
� Krizová intervence – včasný záchyt krize. 
� Individuální socioterapie. 
� Zprostředkování či asistence při hospitalizacích. 
� Jednání s ošetřujícími lékaři. 
� Vyjednávání s personálem spádového zdravotnického zařízení. 
� Pomoc při orientaci na trhu práce a hledání pracovních příležitostí 

 
1.4. Návaznost služeb 
a) Služba musí uživatele „sledovat a jít s ním“. Neměla by být přerušena nebo ukončena, pokud si 

to uživatel výslovně nepřeje. Pracovníci se při práci s psychotickými uživateli řídí zásadou: „To 
že uživatel nedorazil na schůzku, není důvodem k ukončení spolupráce, ale důvodem ho najít!“. 

b) Služba dbá na to, aby se podpora a pomoc uživateli nedublovaly, aby koordinace služeb byla 
efektivní. 

c) Pracovník „provází“ uživatele po jiných službách sdružení, po službách jiných poskytovatelů i 
po službách pro širokou veřejnost, postupně se je společně s ním snaží zapojovat do jeho 
plánu, dle toho, jak si to uživatel určil. 

d) Pracovník je pojítkem mezi službami. Nemusí služby sám poskytovat - je potřeba, aby je uměl v 
komunitě uživatele najít a zapojit do plánu uživatele. 

e) Vzhledem k potřebám uživatele, koordinuje pracovník služby, aby efektivně vycházely vstříc 
těmto potřebám a dokázaly je naplnit (např. snižuje práh pro přijetí do služeb). 

 
1.5.  Hranice služby 

 
1.5.1. Čas 

a) Délka pracovní doby: 
� délka pracovní doby je pro plný úvazek 40 hodin týdně a 5 dní v týdnu 
� pracovní doba je pružná a rovnoměrně po týdnech rozložená 
� pevná pracovní doba je v pracovní dny od 10 do 15 hodin 

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

maximální délka poskytování služby 
c) Délka jedné intervence: 

� doporučená délka intervencí je max. 120 minut (optimální délka do 60 min.), pak už 
přestává být intervence efektivní 

� v případě potřeby je vhodnější zintenzivnit frekvenci kontaktu než protahovat délku 
jednotlivých intervencí 

� výjimku tvoří nácviky dovedností, které svým charakterem mohou tuto doporučenou 
dobu přesahovat 

 
1.5.2. Prostor 

a) Službu poskytujeme ambulantním a terénním způsobem. 
b) Místo poskytování služeb, intervencí a další práce pro organizaci je libovolné. Může to být 

kancelář sdružení, sociálně terapeutické dílny, ulice, uživatelské kluby, byt uživatele, 
Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě, nemocnice, kavárny, restaurace, sportovní areály 
atd.  

b) Je na každém pracovníkovi, aby si s uživatelem vyjednal místo setkávání, a to s ohledem na 
přání uživatele, jeho možnosti a účel setkání. 
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c) Uživatelé žijící mimo cílový region nebo žijící na okraji cílového regionu, si musí „pro službu 
přijet“. Intervence pak zpravidla probíhají ve střediscích sdružení. Podmínkou pro příjem 
takového uživatele do služby je písemný kontrakt o formě a charakteristice poskytované 
služby. Další podmínkou je vypracování krizového plánu, který bude využívat zdroje v klientově 
okolí, nikoli pomoc týmu, který není schopný do vzdáleného místa účinně a bezpečně 
intervenovat. 

 
1.5.3. Osobní hranice 

a) Pracovník může mít okruh (typ) uživatelů, s nimiž nemůže z určitého (osobního) důvodu 
pracovat (nebo jde o poměrně rizikovou volbu). Dále mu ne vždy vyhovuje místo setkávání, 
které navrhne uživatel. Je znakem profesionality, když si je pracovník této své hranice vědom a 
je schopen uživatele předat kolegovi nebo s uživatelem dohodnout jiné místo setkávání. 

b) Vedoucí střediska většinou tento aspekt zvažuje při jednání, kdo bude klíčovým pracovníkem 
uživatele. 

c) Pokud pracovník z osobních důvodů odmítá nového uživatele nebo žádá, aby spolupracovník 
převzal uživatele, se kterým již pracuje, měl by být schopen důvody svého rozhodnutí 
pojmenovat a sdělit ostatním členům týmu. 

d) 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“ jinému 
pracovníkovi nebo jde o porušení pravidel pro poskytování služby ze strany uživatele a bude se 
řešit ukončením poskytování služby. 

e) 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 (nikoliv celým týmem). 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 v týmu, ale nedoporučuje se. 

f) Vedoucí střediska může jednostranně požadovat předání uživatele jinému pracovníkovi, pokud 
se domnívá, že vztah mezi pracovníkem a uživatelem „opustil pracovní pole“, důvody by měl 
jasně pojmenovat. Při neshodě mezi vedoucím a pracovníkem týmu rozhoduje ředitel. 

 
1.5.4. 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. Např. pokud je cílem umět vést 
domácnost, pracovník se nemůže zaručit, že uživatel tyto dovednosti ovládne. 

d) Pracovníci nemohou vždy zabránit sebevraždě klienta. V další části této metodiky 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. Pracovníci ovšem 
nemohou zaručit dodržování medikace. Pokud se uživatel rozhodne, že tablety nebude užívat 
nebo je nebude užívat pravidelně, pracovník nemůže jeho rozhodnutí násilím 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. 
 

1.5.5. Hranice kapacity 
Definice pojmů: 
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a) „potenciální zájemce/zájemce“ - člověk, u něhož probíhá týmové vyjednávání, zda mu bude 
služba poskytnuta nebo ne 

b) „aktivní“  uživatel - uživatel, s nímž je pracovník v kontaktu alespoň 1x za 14 dní (min. 1x za 
měsíc) a pracuje s ním na naplnění zakázky (kontakt nemusí probíhat pouze s uživatelem, může 
jít i kontakt s lidmi z okolí uživatele v zájmu plnění zakázky). 

c) „přechodový“ uživatel: 
� uživatel, s nímž má pracovník řidší frekvenci kontaktů, než 1x za měsíc 
� uživatel, který nemá žádnou zakázku, „občas“ se však objevuje a pracovník s ním 

udržuje kontakt 
� uživatel, který se účastní pouze volnočasových aktivit pořádaných sdružením 

d) „pasivní“ uživatel – uživatel, s nímž po dobu 6 měsíců neproběhl žádný kontakt 
Využití kapacity: 

a) Maximální kapacita je 15 (absolutní strop) aktivních uživatelů na jednoho pracovníka 
pracujícího na plný úvazek. 

b) Optimální je 10-12 aktivních klientů na jednoho pracovníka. 
c) Vedoucí týmu by měl mít vzhledem ke svým dalším pracovním povinnostem méně uživatelů, 

optimálně 6-7 (krátkodobě při krizové personální situaci lze posunout až na 10). 
 
1.5.6. Časová a místní dostupnost služeb 
a) Služba „jde za uživatelem“ – může být poskytována uživateli v jeho domácím prostředí nebo na 

místě, které si zvolí. 
b)  Službu může uživatel či zájemce kontaktovat telefonicky, e-mailem či osobně (kontakty včetně 

služebních mobilních telefonů všech pracovníků jsou uvedeny na webových stránkách). 
 

2. Cílová skupina 
 

2.5. Vymezení cílové skupiny 
 

2.1.1. Dle diagnózy 
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, doporučujeme uzavírat kontrakt na jasně limitované období 

d) lidé, kteří ještě nebyli diagnostikováni, ale kteří vzhledem k sociálnímu handicapu, funkčnímu 
postižení či poruchám chování jsou jako duševně nemocní svým okolím označováni 

e) osoby blízké – přijetí do služeb a čerpání služeb vymezuje metodický pokyn č.2/2008 Práce 

s blízkými osobami duševně nemocných lidí 

 
2.1.2. Dle regionu  
Duševně nemocní s bydlištěm v Královéhradeckém a Pardubickém 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: 
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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. Priority pro příjem zájemce do služeb – doporučené dotazy pro týmovou diskusi 
a) Existuje skutečně problém? Kdo a jak ho definuje? 
b) Je řešení problému či situace zájemce/ uživatele neodkladné nebo lze řešení odložit?  
c) Je případná služba potřebná? (priorita stoupá, pokud je informace o potřebě služby z více 

zdrojů) 
 

2.3. Kritéria pro poskytování služby 
 

2.3.1. Zájemce patřící do cílové skupiny  
neasertivní pásmo služby: 

a) zájemce má zájem o službu 
b) zájemce má zakázku nebo je ochotný pracovat na formulaci zakázky 
c) zájemce přichází sám ze svého rozhodnutí nebo na doporučení někoho jiného 

asertivní pásmo služby: 
a) někdo z okolí případného zájemce udává, že tento člověk „má problém“ nebo „potřebuje 

pomoc“ 
b) z mapování přirozeného a profesionálního prostředí zájemce/uživatele vyplývá: 

� je buď jasné, že případný zájemce má diagnózu z okruhu, který patří do cílové skupiny 
�  nebo existuje vysoká pravděpodobnost, že po určení diagnózy bude potenciální 

zájemce /uživatel do diagnostického okruhu cílové skupiny zařazen 
�  je jasné, že potenciální zájemce potřebuje pomoc od týmu, protože jiná služba 

pomoc poskytnout nemůže 
� je jasné, že je potřeba poskytnout pomoc v nejbližší době 

Poznámka: 
Zájemci a uživatelé splňující všechny podmínky mimo příslušný kraj: 

a) Musí být schopni si „pro službu přijet“. Intervence probíhají ve střediscích sdružení (kanceláře 
střediska nebo veřejný prostor v daném městě). 

b) Podmínkou pro příjem takového zájemce do služby je písemný kontrakt o formě a 
charakteristice poskytované služby. 

c) Další podmínkou je vypracování krizového plánu, který bude využívat zdroje v okolí uživatele a 
ne pomoc týmu, který není schopný do vzdáleného místa účinně intervenovat (poskytovat 
bezpečnou krizovou intervenci). 

 
2.3.2. Zájemci, kteří nesplňují všechna kritéria 

a) U potenciálních uživatelů, kteří nesplňují všechna kritéria (ale musí splňovat základní kriterium) 
pro příjem do služby, musí proběhnout týmová diskuse jako předpoklad přijetí do služby. 

b) Pro lepší strukturování diskuse je možné využít formulář (viz příloha č.1). Důležité jsou „priority 
pro příjem do služby“ a zhodnocení aktuální kapacity služby. 

 
2.3.3. Zájemci a uživatelé, kteří jsou ve věku nároku na starobní důchod 

a) Pokud stávající uživatelé služby zestárnou do věku nároku na starobní důchod, není to důvod 
k ukončování služby. Je však třeba zvažovat: 

� zda už tým neposkytuje služby, které by mohli poskytovat jiní poskytovatelé (např. 
pečovatelská služba, domácí péče atd.), 

� pokud tomu tak je, je třeba aktivně a asertivně motivovat uživatele k přijetí těchto 
dalších služeb, 
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� dále je třeba věnovat zvýšenou pozornost tělesnému zdraví uživatele a aktivně 
plánovat scénáře pro případ podstatného zhoršení fyzického zdraví uživatele. 

b) Pokud je do služeb doporučován potenciální zájemce v postproduktivním věku, je potřeba 
hlídat a při rozhodování týmu vzít v potaz zda: 

� jak funkční je rodinné zázemí zájemce 
� od koho a proč přichází zakázka 
� doporučuje do služby potenciálního zájemce i jeho ambulantní psychiatr? 
� byly by poskytované služby v případě přijetí zájemce účelné a nedublovaly by se s již 

existujícími službami pro seniory v regionu? 
 

2.4. Kontraindikace pro přijetí do služby 
Absolutní kontraindikace: 

� uživatel nepatří ani okrajově do cílové skupiny z hlediska zdravotního postižení / 
medicínské diagnózy 

� uživatel požaduje výhradně služby, které tým neposkytuje 
Relativní a dočasné kontraindikace: 

� agrese uživatele, která ohrožuje jeho samého či jeho okolí 
� uživatel odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu 
� 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) Místo, kde se schůzka odehrává, záleží na dohodě se zájemcem. 
b) Cílem schůzky je, aby pracovník představil zájemci služby sdružení a domluvil s ním, zda by měl 

o nějaké služby 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, kolik nás je v týmu 

� 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 – zájemci 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 s PDZ 

� předat na sebe kontakt, vizitku, leták 

g) Při předávaní informací je důležité jednoduše a jasně představit - co můžeme nabídnout. Níže 

něco pro inspiraci / Nabízené služby  
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� oblast bydlení – podpora při běžném zajištění chodu domácnosti (včetně nácviku 

domácích prací), podpora při kontaktu a případném vyjednávání se sousedy, s majitelem 

domu nebo samosprávou  

� oblast financí - pomoc při zajištění všech sociálních dávek, na které má klient nárok a 

případná pomoc při sestavení rozpočtu hospodaření s penězi či pomoc při řešení dluhů – 

splátkové kalendáře, zprostředkování kontaktu s věřitelem apod. 

� oblast volného času – nabízíme pomoc při plánování a strukturování volného času, 

pomoc při zajištění kontaktů na organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami, 

doprovod a asistence při vstupu do těchto organizací (např. sportovní kluby, Sokol, 

zájmové kroužky, kulturní a vzdělávací instituce.  Nabízíme i volnočasové aktivity „ve 

vlastní režii - kluby 

� oblast práce – nabízíme pomoc a technickou podporu při hledání práce – asistenci při 

vyhledávání práce, doprovod na místa, kde je bezplatný internet, pomoc při hledání 

práce na internetu, doprovod na úřad práce. Nabízíme také asistenci při studiu – pomoc 

při organizaci studia, pomoc při vyjednávání individuálního studijního plánu, poradenství 

jak se učit. 

� oblast zdraví -zacházení s nemocí a podání informací o nemoci a jejich projevech – 

nabízíme podat základní informace o Vaší nemoci a jejich projevech. Poskytujeme tyto 

informace také rodinným příslušníkům a přátelům. 

� provázení při krizových situacích -  nabízíme podporu a „provázení“ krizovými a 

stresovými situacemi, jako součást prevence relapsu (předcházení zhoršení projevů 

nemoci nebo přímo vypuknutí další ataky nemoci)  

h) 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 provedení intervencí (viz bod n). 

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

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

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

l) Pracovník by se měl zájemce opakovaně ptát, zda je pro něho vše. 
m) 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. 

n) 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. 

o) 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. Týmová diskuse o poskytování služeb, posouzení potřebnosti 
a) Zda budeme zájemci o službu skutečně službu poskytovat, rozhodujeme v týmu (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? 
� Nenaplněné potřeby nebo přítomnost problému svědčí pro potřebnost služby. Tato 

potřebnost je zvlášť výrazná, jestliže se potíže vyskytují ve více životních oblastech – 
např. bydlení, vzdělávání, volný čas, finance. 

• Byl potenciální uživatel v poslední době hospitalizován? Jak často asi dochází 
k hospitalizacím? 

� Hospitalizace, zvláště je-li opakovaná, je důležitým signálem o potřebnosti podpory. 

• Má potenciální uživatel zájem o službu?  
� Zájem o službu svědčí o motivaci a je příslibem efektivní spolupráce. 
� Tým však může kontaktovat i člověka, který o služby nejeví zájem – do služby ho 

doporučuje lékař nebo jeho sociální okolí.  

• 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.  

• Má potenciální uživatel zakázku? 
� Jestliže příchozí ví, co chce, je to výborné. 
� Na druhou stranu neexistence zakázky není důvodem k odmítnutí zájemce.  
� Práce na formulaci zakázky může být v případě lidí s duševním onemocněním 

dlouhodobá. 

• Je tým schopen zakázku pokrýt? 
� Tato otázka je spíše doplňující.  
� Může se stát, že příchozí žádá něco, co tým není schopen poskytnout – například 

trvalé bydlení, psychoterapii apod. V těchto případech je důležité zájemce přesně 
informovat o službách a předejít tak pozdějším nedorozuměním.  

• Zájemci, který není z cílové skupiny, poskytujeme pouze základní poradenství a doporučíme 
mu vhodnější sociální služby. 

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

• V případě, že je zájemce přijat do služby, je v týmové poradě jasně určen klíčový pracovník, 
který s ním bude pracovat, a orientační plán práce respektive úkoly pracovníka. 

 
d) Jestliže dojde v týmu ke shodě o potřebnosti služby a zájemce splňuje i ostatní kritéria pro 

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

 
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby 

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

oprávněn za sdružení uzavřít každý sociální pracovník. 
b) Smlouva bývá písemná, v případě služby sociální rehabilitace je možná i ústní forma smlouvy. 
c) Vzor smlouvy je všem pracovníkům k dispozici na intranetu. 
d) Jeden originál smlouvy pracovník založí do osobní složky uživatele, druhý mu odevzdá. 
e) Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí 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 
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� že jsou přiloženy všechny uvedené přílohy 
 

5. Klíčový pracovník  
 

a) Klíčový pracovník je zavedený pojem pro toho, kdo s uživatelem uzavírá smlouvu o poskytování 
služby, dál s ním individuálně pracuje a vede jeho dokumentaci.  

b) Vedle individuálního poskytování služby má klíčový pracovním také roli koordinační,  
� pokud se do péče o klienta zapojují další kolegové z týmu, 
� nebo klient čerpá více služeb nabízených organizací. 

c) Koordinace činností a intervencí musí odpovídat potřebám uživatele. 
d) Pro udržení přehledu o poskytovaných intervencích, pro jejich návaznost, a aby nedocházelo 

k jejich dublování, je zapotřebí, 
� aby klíčový pracovník dobře využíval systému porad, 
� aby všichni ostatní včas informovali klíčového pracovníka o podstatných událostech a 

změnách v situaci klienta a poskytování souvisejících služeb. 
e) Postup pro změnu klíčového pracovníka je popsán v kapitole VIII, bodu 1. 

 
6. Systematická práce s uživatelem 

 
6.1. Obecné poznámky  
a) Pracovníci uplatňují při své práci s uživateli metody a postupy case managementu a 

psychosociální rehabilitace. 
b) Pracovník musí počítat s tím, že práce s duševně nemocným člověkem je komplikovaný a 

dlouhodobý proces, což může být zdrojem frustrace. Pracovník by si měl vědomě pěstovat 
dovednost vidět a rozpoznat úspěch. 

c) Staví se na zdravých a silných stránkách osobnosti uživatele, počítá se s limity danými 
onemocněním. 

d) Jednou z důležitých charakteristik rehabilitace je systematičnost – tzn., že pracovník umí 
rozpoznat, v jaké fázi procesu uživatel zrovna je, ví, proč s uživatelem pracuje a na jakém cíli. 

e) Za výsledek rehabilitačního procesu je zodpovědný jak pracovník, tak uživatel. 
f) Pracovník se snaží zapojit do rehabilitačního plánu osoby z přirozeného prostředí uživatele tak i 

profesionálně poskytované služby. Lidé, kteří se na rehabilitačním plánu podílejí, by měli 
spolupracovat, znát role a cíle ostatních, v optimálním případě by se měli pravidelně setkávat, 
vyhodnocovat výsledky a aktualizovat rehabilitační plán (to vždy s uživatelem služby). 

 
 

6.2. Vyjasnění termínů 
 
6.2.1. Cíle 

a) Standardy kvality vyžadují, aby se zájemcem ještě před podpisem smlouvy byl projednán jeho 
osobní cíl. Ten zpravidla označujeme jako zakázku. Zakázka bývá vyjádřením přání, potřeby či 
přímo požadavku vůči službě. Může se jednat jak o záležitost momentálního nedostatku, 
problému či nenaplněné potřeby, tak o přání budoucího stavu, kterého by mělo být dosaženo.  

b) V případě lidí s duševní nemocí není neobvyklé, že nemají přesnější představu o zakázce vůči 
službě. Legitimní zakázkou tudíž může být i domluva, že se s klientem společně pokusíme 
hledat, v čem by mu služba mohla být nápomocná. 

c) Tento osobní cíl / zakázka je postižen v uzavřené smlouvě o poskytování služby. 
d) V dalších fázích poskytování služby s klientem navazujeme pracovní vztah a provádíme 

mapování. V další fázi stanovujeme rehabilitační cíl. 
e) Rehabilitační cíl se sice může s původní zakázkou shodovat, ale zpravidla je zakázku nějak 

přetransformována. Pro zjednodušení 2 příklady: 
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o Zájemcova zakázka je najít práci. Chce od služby, aby s tím pomohla. V procesu 
mapování třeba zjistíme, že klient o předchozí zaměstnání opakovaně přicházel 
pro mezilidské konflikty. Potom bude rehabilitačním cílem spíše než najít práci 
cíl zlepšit schopnost řešit konfliktní situace. (jinými slovy – rehabilitace se zaměří 

na odstranění překážky, která brání naplnění původní zakázky) 
o Zájemcova zakázka je najít práci. V procesu mapování zjistíme, že jeho 

naléhavějším problémem je pocit zneuznání, nízké sebevědomí a sociální 
izolace. Jako rehabilitační cíl třeba stanovíme „mám přátele“. (jinými slovy – 

původní zakázka může překrývat jiné potřeby) 
 
6.2.2. Plánování  

a) Pojem plán / plánování používáme ve dvou významech: (individuální) plán poskytování služby 
a (individuální) rehabilitační plán (viz fáze průběhu služby). Z toho vyplývají určité zmatky. 

b) Plán poskytování služby (plán služby) je domluva o tom, jak často, na jak dlouho, kde a kdy se 
pracovník s uživatelem uvidí, co bude obsahem schůzek, jaká příprava je na schůzku potřeba, 
co sebou přinést, koho na schůzku pozvat atp. Plán je možné vytvořit na delší období („během 
prázdnin se uvidíme 3x v termínech…“) nebo jen schůzku od schůzky. Plán by měl být stručně 
zachycen v zápisu v dokumentaci. Pokud je potřeba (klient má problémy s pamětí), je vhodné 
ho sepsat a předat klientovi (nebo doporučit, aby si ho sepsal sám). 

o Plán poskytování služby je tedy potřeba projednávat, stanovovat a aktualizovat 
s uživatelem od samého začátku spolupráce, aby uživatel věděl, co ho čeká. Plán 
poskytování služby není nutné zaznamenávat do speciálního formuláře, ale musí 
být zmíněn v záznamech o schůzkách v dokumentaci. 

c) Rehabilitační plán je naproti tomu výsledek jedné z fází průběhu služby, jak o tom hovoří 
metoda psychosociální rehabilitace. Rehabilitační plán je plán,jak naplnit rehabilitační cíle (viz 
6.2.1). Rehabilitační plán je vhodnější zachycovat v písemné podobě, viz popis dané fáze. 

 
6.3. Hlavní fáze průběhu služby (viz též studijní materiál Metodický pokyn č.3/2007 Metodika 

psychosociální rehabilitace lidí s duševní nemocí
6): 

� fáze vzájemné orientace a navazování vztahu 
� fáze mapování potřeb 
� fáze stanovování cílů 
� fáze plánování (zpracování rehabilitačního plánu) 
� fáze realizace plánu (fáze intervencí) 
� fáze hodnocení 

Je potřeba si uvědomit, že jednotlivé fáze se prolínají a výše uvedené dělení je 
 

6.3.1. Fáze č. 1 – vzájemná orientace a navazování vztahu 
Službu kontaktuje potenciální uživatel nebo někdo z okolí potenciálního uživatele: 
Doporučení: 

� 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).  

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

 

6
 Tento studijní materiál obsahuje také vzory šetřících (mapovacích dotazníků a profilů) a varianty grafického 

zpracování rehabilitačního plánu). 
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� Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, partnerský vztah pracovníka a uživatele, 
v němž má každý své místo a ví o něm.  

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

� 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 mu uživatel rozumí. Ověřování by 
měl provádět tak, aby se klient necítil podceňovaný.  

� Někteří uživatelé jsou obzvlášť nedůvěřiví a nekontaktní. Je užitečnější rozumět tomu 
jako obraně, kterou uživatel používá, než jako nedostatku motivace ke spolupráci. 

� Osvědčuje se dbát na to, aby prostředí, ve kterém seznamování probíhá, bylo pro 
klienta co nejbezpečnější (jde o prostor a jeho uspořádání, přítomnost rušivých 
zvuků, třeba hovor jiných lidí, jde o osobité projevy pracovníka, rychlost a zřetelnost 
mluvy pracovníka) a aktivně takové prostředí vytvářet. 

� Může nastat situace, kdy již v této fázi klient aktivně prosazuje svou zakázku, spěchá. 
Na jednu stranu je riziko, když přistoupíme na tuto naléhavost, že můžeme podcenit 
nebo z nedostatku času nezjistit různé rizikové faktory. Sice klientovi pomůžeme 
naplnit zakázku, ale to ho vlastně ohrozí (krátce po recidivě nemoci seženeme práci a 
po nástupu do zaměstnání se klientova nemoc znovu aktivuje). Na druhou stranu je 
riziko, když budeme klienta „brzdit“, že k nám ztratí důvěru a vůbec zájem o 
spolupráci. Kompromisem je, když plnění zakázky v této fázi pojmeme jako „zkoušku“ 
a snažíme se vše zaranžovat bezpečně, např. vyjednáme, aby klient do zaměstnání 
hned nenastoupil na smlouvu, ale půjde si práci třeba na 2-3 dny na zkrácenou dobu 
vyzkoušet. Plnění zakázky je potom nástrojem poznávání a získávání důvěry a nikoliv 
již samotnou rehabilitací. 
 

6.3.2. Fáze č. 2 – mapování potřeb 
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 často 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. 
Stále je prioritou, aby měl klient zjištěné základní životní podmínky. Biologické potřeby (jídlo, 
pití, teplo, ošacení, střecha nad hlavou, zdravotní péče) musí mít vždy přednost. (Příklad – 
když klient nemá co jíst, nebudeme vést rozhovory na téma, „jak byste si přál trávit volný čas“). 
Zdá se to samozřejmé a banální, přesto se na to v praxi zapomíná. 

f) Co se mapuje?  
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� Potřeby, přání, požadavky klienta – určuje uživatel nikoliv pracovník, pracovník pouze 
mapuje, nestanovuje, co by se mělo a co by se nemělo. 

� Osobní kriteria – co je pro klienta důležité, čemu přikládá význam, co je druhořadé – 
jeho hodnoty. 

� Schopnosti, dovednosti a limity klienta - co mu 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 (podpora 
finanční, praktická, sociální, informační, emoční). V zásadě jakákoliv podpora, která 
funguje. Je dobré se nesoustředit jen na profesionální zdroje, ale i na zdroje z 
přirozeného prostředí7 uživatele, které posilujeme a upřednostňujeme, popř. se 
snažíme takové vytvořit nebo se pokoušíme obnovit zaniklé (příklady – přemluvíme 
souseda, aby opět vyšel vstříc klientovi a pomohl mu něco opravit v bytě, 
vyjednáváme s prodavačkou v místním obchodě, aby se klienta „ujala“ a usnadnila 
mu průběh nákupu). 

� Možnosti a omezení dané prostředím uživatele. Někdy může být výrazně limitující 
vzhledem k cíli uživatele. Měli bychom jasně uživateli vysvětlit např. pracovní trh v 
regionu, sociální politiku, systém zdravotních a sociálních služeb. 

� 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 je zjistit, jak takové situace 
vznikají, co je spouští, co je již dříve zlepšilo, co zhoršilo, kdo v minulosti pomáhal, 
kdo škodil atp. 

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

mohou používat. Není nutné dotazníky projít s každým, ale je to vhodné pro kontrolu, 
zda jsme nějakou oblast neopomněli. Není vhodná trvat na používání 
strukturovaných dotazníků u klientů, kteří jsou vlivem své 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 naprosto nemožný při nakupování, 
na místě se zjistí, že problém je v oslovení prodavačky atd. 

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

� Přání (zakázka) uživatele není přijato – riziko neefektivní intervence a ztráty motivace 
– uživatel se může cítit přehlížen. 

� Přání uživatele je sice formálně přijato, ale už se mu nevěnuje dostatečná pozornost. 
� Přání uživatele je sice přijato, ale neptáme se po smyslu splnění přání a často tak 

přehlídneme něco důležitého nebo „přání za přáním“ – např. „potřebuji práci“ může, 
mimo jiné znamenat potřebuji být důležitý, potřebuji někam patřit, chci být víc 
nezávislý na rodičích, chci se naučit něco nového. 

� 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 

 

7
 Pojmem prostředí rozumíme souhrn prostorových podmínek, funkce veřejných služeb a taky mezilidských 

vztahů v nich. 
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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. 

 
6.3.3. Fáze č. 3 – stanovení cílů 

a) Cíle můžeme rozdělit na hlavní (obecné, dlouhodobé) a dílčí (specifické, krátkodobé). Toto 
dělení není akademické, protože formulace cílů má praktický přesah. 

b) Hlavní cíl se vždy týká kvality života (zlepšení nebo udržení na přijatelné úrovni, rozhodující je 
subjektivní hledisko uživatele. Tři formy hlavního cíle: 

• uživatel chce něco nového získat, dosáhnout něčeho nového 

• uživatel chce udržet to, co má 

• uživatel chce něco změnit 
c) Hlavní cíl je potřeba formulovat pozitivně a jednoduše. Nemusí být nutně realistický. Už 

z podstaty dlouhodobý (roky). Taky je vhodné ho formulovat pomocí sloves v dokonavém 
tvaru, který se týká klienta – mám, jsem, umím, dokážu. Pokud je cíl stanovený uživatelem 
příliš obecný nebo nejasný: např. „chci se mít lépe než teď“ – vybízíme ho k přesnějšímu 
popisu. 

d) 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. Může se ozvat námitka – 
nepodporujeme nerealistická očekávání tím, že přijmeme nedosažitelný cíl? Nikoliv – je to 
moment podpory a přijetí, zvýšení realistického náhledu se děje přes krátkodobé cíle. 

e) Na základě stanovení hlavního cíle (žádoucí situace, stav) se formulují překážky, které brání 
jeho dosažení – co vlastně brání tomu, že cílový stav nemůže nastat ihned?.  Je vhodné 
překážky rozdělit na vnější (okolí) a vnitřní (sám klient). Někdy se to těžko odděluje, ale má to 
praktický význam, protože bude lepší soustředit se hlavně na ty vnitřní (s vnějšími často 
nemůže moc dělat). 

f) Když jsme vytvořili seznam překážek, položme si s klientem otázku – jak bychom je mohli 
odstranit (zmírnit, kompenzovat, obejít)? Odstranění překážek formulujeme jako specifické, 
dílčí cíle. 

g) Dílčí krátkodobé cíle by měly být realistické, dosažitelné, jednoduše formulované 
h) Dílčích cílů můžeme být mnoho, proto je vhodné s klientem z nich vybrat ty nejdosažitelnější. 

Taky pozor na logické vazby – „nezačínat zprostředka“. 
 

6.3.4. Fáze č. 4 – plánování 
a) Plán je popis cesty k naplnění cíle. Jde o rehabilitační plán k naplnění rehabilitačních cílů. 
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b) Nemusí mít nutně písemnou formu, ale na základě písemného kontraktu se lépe provádí 
vyhodnocení. Naopak mechanické zaznamenávání do formulářů může omezovat kreativní 
přístup uživatele i pracovníka. Na intranetu jsou k dispozici volitelné formuláře pro vyplnění a 
revizi rehabilitačních plánů. 

c) Plán v ústní i písemné dohodě by měl definovat: 
� CO SE DĚLÁ 
� JAK SE TO DĚLÁ 
� KDO TO DĚLÁ 
� KDY TO DĚLÁ 
� KDE TO DĚLÁ 

d) Plán by měl zahrnovat zamýšlené intervence, včetně míry podpory ze strany pracovníka. 
e) Je nutné sladit plány uživatele s možnostmi služby.  
f) Propojení fáze stanovení cílů a plánování se děje tak, že stanovíme kroky k dosažení dílčího cíle 

(cílů). 
g) 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. 

h) Je vhodné předem si domluvit, podle čeho poznáme, že krok (a potažmo i krátkodobý cíl) byl 
naplněn. Je dobré předem si stanovit frekvenci nebo aspoň nejbližší termín, kdy budeme 
společně s klientem kontrolovat plnění plánu. 

 
6.3.5. Fáze č. 5 – naplňování cíle 

a) Spočívá v realizaci naplánovaných intervencí 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 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) Více než v kterékoliv jiné fázi je zde důležitá práce s motivací. Víme, co klienta motivuje? 
Každopádně povzbuzování, pochvala a ocenění funguje vždy. Když se nedaří – povzbudit, 
hledat příčiny, slevovat z nároků, každá zkušenost je důležitá. Opět – důležité je vidět i velmi 
malé posuny a klientovi tento pohled předávat. 

e) Také je důležitá práce se zranitelností klienta. I pozitivní změna a radostný zážitek můžou být 
zátěží, která rozbouří křehkou psychickou stabilitu. Pozor na souběhy více změn v životě 
klienta. Když se do našeho realizování plánu „přimotají“ jiné významné životní události, buďte 
ostražití a netrvejte rigidně na plnění plánu dle předchozích ujednání. Příklad – klient se 
nečekaně musí stěhovat, v tu chvíli všechny ostatní plánované kroky utlumit, aby nebyl 
přetížený. 

 
6.3.6. Fáze č. 6 – hodnocení 
a) Po dosažení cíle (naplnění zakázky) následuje celkové vyhodnocení. Zjednodušeně řečeno 

hodnotíme z pohledu výsledků a z pohledu procesu, jak probíhal: 
� co se povedlo a co se nepovedlo 
� kde došlo ke změnám v původním plánu a proč 
� změny ve vztahu pracovník/uživatel, který přístup pracovníka fungoval pro motivaci a 

který ne 
� změny v kvalitě života uživatele, často nastávají „vedlejší pozitivní efekty“ – „sice 

jsme nedosáhli cíle, ale neplánovaně se změnilo něco jiného“ 
b) Zhodnocení probíhá společně s uživatelem. 
c) Pokud nedojde k naplnění cíle, popřípadě dojde k přerušení spolupráce, tím spíše 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. 
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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 
vnitřní metodické intervize i externí supervize. 

 
7. Zapojování jiných sociálních služeb do plánů uživatele 

 
a) Jiné služby pracovník pokouší do plánů uživatele zapojovat tak, aby to bylo uživateli k užitku. 
b) Důležité je, aby pracovník srozumitelně sdělil dané službě, proč ji uživatel potřebuje, v čem mu 

může pomoci, jak dlouho ji potřebuje čerpat atd. 
c) Je třeba znát přesně podmínky, které služba má, a dohodnout společně s uživatelem, zda jsou 

podmínky pro něho přijatelné. 
d) Pracovník může vyjednávat o individuálním přístupu služby k jeho uživateli, měl by ovšem 

zvážit, zda od služby nechce víc, než je reálné. 
e) Příklady jiných služeb – domy na půli cesty, azylové domy, sociálně terapeutické dílny, 

specializovaná poradenská pracoviště, podporované zaměstnávání. 
f) Každý pracovník je oprávněn vyjednávat o zapojení svého uživatele do služby jiného 

poskytovatele. 
g) Pokud se vyjednávání nedaří (služba jiného poskytovatele má pro nás nepříznivě nastavená 

kriteria, pracovníci jiné služby nejsou vstřícní), doporučujeme se všem zapojit svého 
nadřízeného. Podobná jednání mohou vyústit i domluvě o změně vstupních kriterií jiné služby 
(např. azylový dům přijme i člověka s psychotickým onemocněním). 

h) Záměrně používáme slov vyjednávání = něco za něco. Naprosto nevhodný je postoj typu „já si 
u vás klienta odložím a vy se o něj teď postarejte“. Co můžeme nabídnout my? S klientem jsme 
dále v kontaktu a pomáháme mu fungovat v prostředí nové služby. Tato pomoc může spočívat 
i v radách a podpoře personálu této služby, jak ke klientovi přistupovat. 

 

VII. Popis základních činností služby dle zákona 
 

Smyslem tohoto článku je poskytnout pracovníkům porovnávací rámec pro zařazení úkonů služby do 
základních činností sociální rehabilitace podle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách. 
Toto zařazení má význam teoretický, protože v praxi se nikdy nesetkáváme, že by zájemce nebo 
uživatel používal termíny základních činností, jak je používá zákon, resp. vyhláška. 
 
1. Nácviky dovedností 
 
a) Nácvik dovedností slouží k upevnění stávající, nebo získání nových znalostí a dovedností 

potřebných k určité činnosti. 
b) Nácvik provádíme buď individuálně, nebo ve skupině. Nácviky ve skupině mají své vlastní 

manuály, které si za supervize ředitele vytvářejí jednotlivá střediska a jsou umístěny na intranetu. 
c) Individuální nácvik je výhodné provádět v přirozeném prostředí, kde se pak dovednosti mají 

uplatnit (doma u klienta, na úřadě). 
d) Praktické příklady: 

� Nácvik vaření: slouží k upevnění, obnovení, nebo získání dovednosti a zručnosti 
k přípravě teplých pokrmů (suroviny a co s nimi, pracovní postupy – vaření, stolování, 
úklid, základní principy zdravé výživy).  Na každém setkání se klienti naučí přípravu jiného 
pokrmu, resp. jiné přílohy. Volba receptů prováděna s ohledem na zdatnost klienta a 
nácvik různých postupů a technik vaření – vždy postupně od jednoduchých jídel ke 
složitějším. 
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� Nácvik péče o domácnost: slouží k upevnění, obnovení, nebo získání dovednosti a 
zručnosti při úklidu a udržování domácnosti v pořádku (mycí prostředky – jaké, jak a na 
co použít; co uklízet, jak a jak často, pracovní postupy – mytí nádobí, mytí povrchů a 
podlah, luxování, mytí koupelny a WC, mytí oken, péče o ložní prádlo).   

� Nácvik péče o svoji osobu: slouží k upevnění, obnovení, nebo získání dovednosti péči o 
sebe (osobní hygiena – jak často, co; údržba prádla – praní, věšení prádla, žehlení, prací 
prostředky – jaký na co použít)  

� Nácvik komunikace: slouží k upevnění, zjištění komunikačních vazeb, bariér i omezení. K 
získání dovednosti odmítnout vtíravého člověka, získání dovednosti hovořit o své nemoci 
(kdy jak a s kým hovořit), získání nebo obnovení dovednosti v zařizování a vyjednávání na 
úřadě. Nacvičují vždy nejdříve jednoduché situace a postupně se přechází ke složitějším 
(od komunikace se sousedem ke komunikaci s úředníkem). 

� Nácvik počítačových dovedností: slouží k obnovení nebo naučení základních znalostí a 
dovedností potřebných k práci s osobním počítačem; tyto dovednosti jsou nezbytné pro 
získání řady typů zaměstnání, ale také umožní nemocným zmírnit svou sociální izolace a 
zlepšit přístup k informacím (např. díky zvládnutí používání e-mailové pošty). 

e) Při nácviku dovedností vždy postupujeme od jednodušších úkonů ke složitějším. Dovednosti, 
které jsou problematické, nacvičuje klient nejdříve za podpory, či pomoci pracovníka, ale 
postupně přebírá kompetence sám a pracovník snižuje míru aktivní pomoci. Cílem je dovednost 
zvládnutá samotným klientem. 

 
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 
a) Pod pojmem společenské prostředí si zcela představit širokou škálu všemožných zařízení. Výběr 

prostředí, které chceme klientovi zprostředkovat, by měl vycházet z jeho přání, potřeb a cílů, 
nicméně musíme zohlednit i jeho možnosti (finance, dojíždění, komunikační schopnosti) a 
možnosti vnější (resp. příležitosti. 

b) Zprostředkování může mít různý poměr aktivity na straně pracovníka a na straně uživatele. Volbu 
činíme po domluvě s klientem a se zřetelem, abychom ho na jedné straně nevystavili příliš velké 
zátěži a na straně druhé ho nečinili závislým na službě. Pod pojmem zprostředkování si tak 
můžeme představit: 

• tip na zdroj, kde lze získat informace 

• předání propagačního materiálu (ať si ho klient sám prostuduje) 

• zjištění a předání ucelené a srozumitelné informace 

• poradenství až návod, jak tu kterou veřejnou příležitost navštívit 

• společná první návštěva, účast při prvním kontaktu uživatele se zástupcem daného 
zařízení 

• přechodné doprovázení do nového prostředí 
c) Několik příkladů, co lze zprostředkovávat: zprostředkování návštěvy klubů PDZ, volnočasových 

aktivit jiných poskytovatelů sociálních služeb,  kulturních akcí, rekondičních pobytů, skupinové 
návštěvy kulturních zařízení. 

d) Postupy (upraví se dle zvolené míry aktivita pracovníka a klienta – viz výše) 
� zprostředkování účasti na klubovém setkání:  

• v rámci naplňování cíle klíčový pracovník osloví pracovníka klubu 

• domluvení termínu, času a obsahu společné účasti v klubu (obsahem: 
domluva času, doby přítomnosti klíčového pracovníka) 

• klíčový pracovník seznámí zájemce o termínu a času setkání 

• příprava na setkání (seznámení s pracovníkem klubu, s účastníky klubu, 
s prostory) 

• pracovník klubu informuje účastníky klubového setkání, že přijde nový 
zájemce se svým pracovníkem 
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• vzájemné představení pracovníka klubu a účastníků klubového setkání 

• seznámení s prostory 

• seznámení s náplní klubového setkání, s programem aktuálního setkání 

• seznámení s činností a aktivitami klubových setkání v průběhu roku 
� zprostředkování veřejně dostupných aktivit 

• zjištění informací o veřejně dostupných organizacích (turistický klub, hra na 
hudební nástroj, jazykový kurz aj.), předání informací klientovi 

• domluva jakou organizaci oslovit 

• pracovník osloví kompetentní osobu a domluví společnou schůzku (datum, 
čas) 

• společná schůzka – seznámení se osobně, seznámení s prostředím 

• předání informací – kontakt kompetentní osoba, pracovník, jak aktivitu může 
kl. využívat, jak často může aktivitu navštěvovat, vzájemná domluva o 
průběhu čerpání aktivit, vyzkoušení si aktivity, stanovení podpory kl., kdo 
předává informace komu a jak) 

 
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 

3.1. Výchovné činnosti 
a) U těchto činností je třeba brát zřetel, že uživatelům služeb je více jak 18 let a jsou tedy ve 

věku, kdy mohou být citliví na to, aby je někdo „vychovával a poučoval“. Je tedy nutné brát 
zřetel na práva uživatelů a postupovat vždy citlivě s vědomím důstojnosti uživatele. 

b) Výchovné činnosti se nejčastěji týkají témat:   

• život ve společenském prostředí ČR v kontextu zákona, morálky a zvyků 
odpovídajícím dané lokalitě se zřetelem k individualitě uživatele – např. témata 
společenské normy chování, hygiena, oblékání, péče o sebe, vztahy s druhými 
lidmi, vystupování na veřejnosti, komunikace 

• přijetí nemoci (jak žít smysluplný a hodnotný život i přes zdravotní omezení) 
c) Příklady činností:  

� některé úkony nelze přesně specifikovat – „jít příkladem“, být autentický, nebát se 
uživatele citlivě upozorňovat na společenské přestupky (např. zápach, úprava 
zevnějšku apod.) 

� nácvikové skupiny (např. komunikace, pobyt v klubu, rekondiční pobyt) 
� pomoc, nácvik, ukázka činnosti, společný doprovod (např. kde se umýt, ostříhat, 

údržba zevnějšku, pomoc při nákupu oblečení apod.) 
� vést k pravidelnému užívání medikace, práci s psychiatrem, získávání informací o 

nemoci 
 

3.2. Vzdělávací činnosti 
a) Cílem vzdělávacích činností je předávání informací, a to jak z oblasti duševních nemocí, tak i 

z jiných oblastí života (ve prospěch rozvoje uživatelů – dle jejich aktuálních potřeb)  
b) Korespondují s výchovným rozměrem práce, ale mají více informativní rozměr. 
c) Příklady činností:   

� pořádání tématických přednášek a přednáškových cyklů  
� kurzy (vaření, komunikace, cizích jazyků, ovládání PC, domácí práce) / velký průnik 

s nácviky dovedností 
� edukační skupiny (např. v rámci klubů) 
� individuální učení (pravopis, ovládání mobilu, práce s internetem a další) 

                                                    
3.3. Aktivizační činnosti 
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a) Uživatelé služeb jsou v důsledku svého onemocnění část sociálně izolováni, mnohdy 
neaktivní, bez práce a zájmů. Smyslem SR je aktivizovat uživatele k činnostem a naučit je 
aktivněji trávit svůj volný čas.   

b) Je možný dvojí druh aktivizace – individuální a skupinová. 
 
3.3.1.Individuální aktivizace  
a) Pracovník vytváří společně s klientem plán aktivit, který zohledňuje zájmy uživatele a nabídku okolí 

(společné procházky, návštěva restaurace, obchodního centra, volnočasových klubů, kroužků 
v okolí). 

b) Aktivity pracovník provádí společně s uživatelem, ale postupně přenechává více a více iniciativy na 
klientovi a snaží se do těchto aktivit zapojovat osoby z okolí klienta. 

c) Nutné však mít na zřeteli, že toto doprovázení může mít za následek závislost na službě! (uživatel si 
zvykne trávit čas pouze s vámi a to mu postačí). 

 
3.3.2. Skupinová aktivizace, příklady8  

� volnočasové kluby 
� jednodenní akce, výlety, exkurze 
� rekondiční pobyty 

 
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 
a) Pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů vychází z předpokladu, že lidé s vážným duševním 

onemocněním mají problémy s prosazováním svých zákonných práv (a to jak, v rovině 
způsobilosti k právům, tak i způsobilosti k právním úkonům).  Smyslem SR je podporovat a 
pomáhat klientům při uplatňování jejich práv a zájmů. 

b) V praktické rovině jde o velmi širokou možnou škálu úkonů a aktivit, které k uplatňování práv či 
zájmů klientů vedou. Patrně by se daly rozdělit na skupiny: 

• pomoc při uplatňování vlastnických práv 

• pomoc při uplatňování práv v občanském soužití 

• pomoc při uplatňování práv v pracovně-právních vztazích  

• pomoc při uplatňování nároků na finanční zdroje (ID, dávky SSP, sociální dávky) 

• pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům   
c) Praktické příklady: 

� poradenství a pomoc při jednání se zaměstnavatelem 
Pomoc či konzultace v okamžiku, kdy klient vstupuje do zaměstnání na otevřeném trhu 
práce a dostává od zaměstnavatele návrh pracovní smlouvy, která pro klienta může 
obsahovat některé nevýhodná ujednání nebo v některých bodech může odporovat 
Zákoníku práce.  
Stejně tak při rozvázání pracovního poměru může být klient krácen na svých právech 
(např. odstupné, ochranná lhůta apod.).   
Formy práce: poradenství, podpora, nácvik (rozhovor se zaměstnavatelem), doprovod, 
popř. zajištění odborných právních služeb 

� pomoc při řízení o způsobilosti k právním úkonům 
Pomoc klientovi při řízení o způsobilosti k právním úkonům spočívá zejména v podávání 
informací klientovi o jeho právech v rámci řízení – např. má nárok na právníka, může 
navrhovat důkazy, může navrhovat svědky atd. 

 

8
 podrobněji viz samostatný článek metodiky 
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Pracovník může klienta doprovázet k soudnímu znalci, který vypracovává odborný 
posudek a popř. s ním domluvit spolupráci – doplnění informací, které soudní znalec 
z jednoho setkání nemůže relevantně získat.  
Pracovník může sám (jako svědek) vystupovat u soudu, popř. soudu vypracovat listinný 
důkaz – zprávu, jak situaci a spolupráci s klientem vidí on. 
Formy práce: poradenství, podpora, nácvik (jednání u soudu), doprovod, popř. zajištění 
odborných právních služeb. 
V této oblasti je třeba vždy brát v úvahu, nakolik bude pracovník aktivista a bude 
aktivně vystupovat na obhajobu klienta (v některých případech skutečně omezení 
způsobilosti k právním úkonům může klienta ochránit).  Při pochybách nakolik se 
angažovat, je tedy nutné se rozhodovat individuálně, ale pracovník by se asi měl snažit 
zabránit tomu, aby klient byl úplně zbaven způsobilosti k právním úkonům.     

� další situace z praxe 

• zmapování, zda klient má všechny finanční dávky, na které má nárok a pomoc při 
jejich zajištění 

• pomoc při vyjednávání s bytovým družstvem (obhajoba jeho vlastnických práv 
k nemovitosti, sousedské soužití) 

• vyjednávání s opatrovníkem klienta, který je zbaven nebo omezen ve způsobilosti 
k právním úkonům 

• doprovod ke komisi OSSZ při projednávání přiznání ID 
 

VIII. Opakující se situace a pracovní postupy 
 

1.Změna klíčového pracovníka, předání uživatele 
 

1.1. Důvody předání uživatele 
a) Původní pracovník odchází z organizace – ukončuje pracovní poměr. 
b) Původní klíčový pracovník nebude dlouhodobě dosažitelný (studijní volno, dlouhodobá 

pracovní neschopnost) – je třeba zvážit, zda situaci nelze řešit dočasným zastupováním. 
c) Pracovník nemůže s uživatelem dále efektivně pracovat z důvodů problémů ve vzájemném 

vztahu (viz. osobní hranice). 
d) Pracovník nemá volnou kapacitu (viz kapacita). 

 
1.2. Průběh předání uživatele 
a) Na poradě týmu pracovník oznámí, že potřebuje uživatele předat. Tým se dohodne, kdo bude 

novým klíčovým pracovníkem. 
b) Původní klíčový pracovník oznámí co nejdříve uživateli změnu a vysvětlí mu důvody. 
c) Původní klíčový pracovník předá novému pracovníkovi všechny potřebné informace pro práci 

s uživatelem, zvláštní pozornost věnuje problémům ve spolupráci. 
d) Původní klíčový pracovník zkontroluje a případně doplní či opraví dokumentaci uživatele. 

Materiály jako kvalifikovaný souhlas nebo smlouvu o užívání služby není potřeba měnit jen 
kvůli změně klíčového pracovníka. V případě kvalifikovaného souhlasu jen proveďte revizi 
seznamu osob, kterým je možné poskytovat informace. 

e) Původní klíčový pracovník sjedná schůzku, kde se uživatel s novým klíčovým pracovníkem 
seznámí. 

f) Všichni tři se společně zrekapitulují dosavadní spolupráci a dohodnou další plán. 
g) Pokud původní klíčový pracovník spolupracoval s rodinou či s někým z blízkého okolí uživatele, 

informuje tyto osoby. 
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h) Původní a nový klíčový pracovník společně sestaví seznam dalších osob, které by měly být o 
změně informovány (například pracovníci dalších služeb), a dohodnou se, kdo jim informace 
předá. 

i) Ambulantního psychiatra, praktického lékaře, případně personál zdravotnického zařízení 
informuje většinou vedoucí střediska: 

• okamžitě, pokud je spolupráce s danou institucí intenzivní nebo hrozí zhoršení 
vztahů 

• později na společných schůzkách 
j) Nový klíčový pracovník nemusí s klientem znovu zpracovávat všechny mapovací dotazníky, 

plány atp., prostě navazuje na práci kolegy a k těmto materiálům se s klientem vrací, pokud mu 
v nich něco není srozumitelné. 

 
1.3. Uživatel žádá o změnu klíčového pracovníka 

a) Během kterékoliv fáze spolupráce může dojít k situaci, že klient má potřebu ze subjektivních 

nebo objektivních příčin požadovat změnu svého klíčového pracovníka.  

b) O této možnosti je uživatel informován při vstupu do služby.  

c) Uživatel má právo požádat o změnu klíčového pracovníka. Organizace nezaručuje, že žádosti 

vyhoví, ale vždy se jí bude zabývat a v případě odmítnutí uživateli vysvětlí důvody. 

d) Organizace se vždy bude zajímat o důvody změny, ale bude respektovat, že je uživatel 

neuvede. 

e) Postup při změně klíčového pracovníka na žádost uživatele: 

� Uživatel osloví svého klíčového pracovníka nebo kteréhokoliv jiného pracovníka sdružení 
daného střediska nebo vedoucího daného střediska se žádostí o změnu.  

� Uživatel se může při podání žádosti o změnu klíčového pracovníka nechat 
zastoupit důvěrníkem – osobou mimo sdružení. 

� Žádost může uživatel v písemné podobě zaslat na adresu daného střediska, vložit 
do schránky důvěry nebo poslat na mailovou adresu střediska. 

� Oslovený pracovník žádost předloží na nejbližší poradě týmu. 

� Tým posoudí žádost uživatele. Bere v úvahu především kapacitní možnosti 
střediska, resp. jednotlivých pracovníků. Rozhodnutí je zachyceno v zápise 
z porady. 

� Jednotliví pracovníci mohou odmítnout převzít klienta z důvodu kapacitního 
přetížení nebo z osobních důvodů (viz hranice služby). 

� Tým se dohodne, kdo seznámí klienta s výsledkem (většinou buď vedoucí 
střediska, nebo pracovník, který žádost přijal) a kdo provede zápis o celé situaci 
do dokumentace klienta. 

� Celý proces včetně seznámení klienta s výsledkem by neměl trvat déle než 14 
dnů od přijetí žádosti. 

� Pokud žádosti klienta není vyhověno, jak již na jeho svobodném rozhodnutí, zda 
bude či nebude pokračovat ve službě. Může takové využít možnosti podat 
stížnost řediteli. 
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2. Asertivní nabízení služby neznámému potenciálnímu uživateli9  
a) Definice: Asertivní nabízení služby potenciálnímu neznámému zájemci je služba, která se 

pokouší navázat kontakt s člověkem, který vykazuje znaky duševní nemoci, ale dosud nikdy 
nekontaktoval ambulantního psychiatra a nebyl léčen, nebo má zkušenost s psychiatrií, ale 
dlouhodobě nedochází do ambulance. 

b) Zásada: Tým nikdy nepokouší kontaktovat potenciálního zájemce okamžitě, bez předchozí 
domluvy s ambulantním nebo psychiatrem nebo s psychiatrem z lůžkového oddělení (pokud s 
nimi byl někdy potenciální zájemce v kontaktu) a především bez předchozího intenzivního 
kontaktu s rodinou či blízkým okolím potenciálního zájemce. 

c) Typy, respektive „zdroje“ zakázek: 
� zakázka od rodinných příslušníků či obecněji blízkých osob 
� zakázka od ambulantního psychiatra 
� asertivní nabízení služby potenciálnímu zájemci během hospitalizace 

 
2.1. Zakázka od rodinných příslušníků 
a) Tým nebo ředitele sdružení kontaktuje rodinný příslušník či někdo z blízkého okolí 

potenciálního zájemce. 
b) Základní podmínkou přijetí zakázky je to, že někdo (osoba, která službu požaduje, nebo někdo 

jiný z okolí klienta) zprostředkuje první kontakt, způsobem bezpečným pro potenciálního 
zájemce i pracovníka. 

 
2.1.1. Postup práce 

a) „Klientem“ je v první fázi člověk, který službu kontaktoval (může to být i celá rodina). 
b) Vždy se vyjednává o tom, jakou roli bude osoba, která tým kontaktuje, hrát při další práci se 

zájemcem/ uživatelem. 
c) Proběhnou nejméně dvě schůzky pracovníků a osoby, která požaduje službu. Během těchto 

schůzek získáváme co nejvíce informací o potenciálním zájemci/ uživateli (o jeho minulosti, 
symptomy nemoci, kdy se objevily, zda je agresivní apod.), pracovníci mapují sociální situaci 
rodiny a jejich vztahy. Na tyto schůzky je vhodné zvát i další členy rodiny či blízké lidi ze sociální 
sítě. 

d) Součástí přípravy je i jasná dohoda o pravidlech 
e) Osoba, která tým kontaktovala, musí dostat jasné informace o tom, že nelze očekávat okamžitý 

úspěch a spolupráci s uživatelem. 
f) Pracovníci nebudou zájemce/  uživatele kontaktovat s použitím nepřiměřeného nátlaku a už 

vůbec ne násilí. 
g) Jakmile se podaří navázat přímý kontakt s potenciálním zájemcem, stává se uživatelem služby 

on a je možné, že jeho požadavky na pomoc budou jiné, než jak si je osoba kontaktující službu 
představuje. 

h) Může se stát, že se ukáže, že potenciální zájemce není vhodný pro naši službu (nesplňuje 
indikační kritéria, potřebuje jiný typ podpory apod.). V tom případě se pokusíme nabídnout 
nebo zprostředkovat potenciálnímu zájemci či rodině jinou pomoc. 

i) Předem je domluven scénář prvního kontaktu se zájemcem: 
� zdůvodnění návštěvy 
� způsob představení pracovníků (nemusí být vhodné používat termíny „duševně 

nemocný“ nebo „psychiatrie“) 

 

9
 Asertivní kontaktování je doménou služeb následné péče, zde ho uvádíme pro úplnost, protože se může 

výjimečně stát, že i takto kontaktovaný potenciální zájem projeví hned na úvod zakázku odpovídající cílům 

služby sociální rehabilitace.  
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� na první schůzku (případně i na několik dalších) chodí dva pracovníci; je tak možno 
věnovat dostatek pozornosti potenciálnímu zájemci i rodinným příslušníkům 

j) Scénář návštěvy: 
� Do bytu či domu přicházejí oba pracovníci za osobou, která tým kontaktovala, nikoli 

za potenciálním zájemcem. 
� Pracovníci při prvních návštěvách respektují soukromí potenciálního zájemce, zdržují 

se v prostoru, který patří rodinnému příslušníkovi, který službu kontaktoval, požádají 
rodinné příslušníky, aby zájemce přizvali ke schůzce. 

� Často se stává, že zájemce kontakt zprvu odmítá a pokus je třeba několikrát 
opakovat. V tom případě je výhodné, aby návštěvy byly pravidelné (například vždy 
stejný den v týdnu). 

� Teprve po několika návštěvách se pracovník pokouší vstupovat do teritoria zájemce. 
Postupuje se po malých krocích – nejdříve postát na prahu místnosti, při další 
návštěvě vstoupit dovnitř, a teprve pak si například sednout do křesla. Celou dobu se 
pracovník snaží s potenciálním zájemcem komunikovat, snaží se mu vysvětlit, proč 
přišel a co mu může nabídnout. 

� Je vhodné minimalizovat rizika agresivního chování klienta – nezavírat za sebou 
dveře, fyzicky klienta nekontaktovat, nechat na něm, jak velkou vzdálenost chce 
udržovat, být připraven se v případě potřeby stáhnout. 

k) Poznámka: 
Při kontaktu s rodinou může nastat situace, kdy jediným efektivním řešením je akutní 
hospitalizace potenciálního zájemce. V tom případě poskytneme příbuzným informace, jak to 
zařídit, ale žádáme je, aby hospitalizaci zajistili oni. Pracovník by pak měl pokračovat v 
pokusech o navázání kontaktu s potenciálním zájemcem během hospitalizace. 

 
2.2. Zakázka od ambulantního psychiatra  
a) Pracovník by měl co nejpřesněji zjistit očekávání ošetřujícího psychiatra. 
b) Zakázka psychiatra by měla obsahovat nebo směřovat k dlouhodobé spolupráci pracovníka s 

uživatelem, případně zapojení do dalších rehabilitačních služeb. Zakázky typu „najít pacienta, 
zjistit, proč nedochází do psychiatrické ambulance, přivést ho a spolupráce může skončit“ 
nejsou vhodné, de facto nejde o sociální službu a zkreslujete v chápání nemocných roli a účel 
našich služeb. 

c) S psychiatrem je třeba vyjednat, že spolupráce s uživatelem může začít v průběhu akutní 
hospitalizace, pokud k ní dojde. 

 
2.3. Asertivní nabízení služby hospitalizovanému potenciálnímu uživateli 
8.1.1. Pokud je kontaktován hospitalizovaný potenciální zájemce, bývá snazší ho motivovat 

ke spolupráci.  
8.1.2. Pracovník může jako prostředek k navázání kontaktu nabídnout návštěvy, rozptýlení, 

doprovody, pomoc s řešením praktických problémů (nákupy, peníze atd.). 
 

2.3.1. Co předchází  
a) Pracovníka kontaktuje personál zdravotnického zařízení, ošetřující psychiatr, rodinný příslušník 

nebo jiná osoba blízká potenciálnímu zájemci. 
b) Pracovník si nejdříve s „objednatelem“ vyjedná schůzku, kde zjistí zakázku a vysvětlí možnosti a 

podmínky služby. 
c) Pracovník získá co nejvíce informací o potenciálním zájemci, tak aby mohl provést efektivní 

prvokontakt  se zájemce s ohledem na jeho individuální situaci. 
d) Pracovník zjistí, na jakém oddělení je hospitalizovaný a návštěvní dobu oddělení. 
e) Domluví se s „objednatelem“, zda bude zájemce kontaktovat sám, či zda je vhodnější společná 

návštěva klienta (např. zjistíme, že se zájemce obává neznámých lidí, je zvýšeně uzavřený, 
ostražitý). 
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2.3.2. Kontakt  

a) Kontakt probíhá buď v prostorách oddělení, nebo v areálu zdravotnického zařízení. 
b) Pracovník se snaží zajistit (pokud provozní podmínky dovolí), aby nebyl během hovoru se 

zájemcem rušen a bylo možné zajistit alespoň minimální možnost soukromí. 
c) Pracovník nabídne zájemci službu, mapuje jeho situaci a očekávání. 
d) Pracovník dbá zejména na to, aby jazyk a termíny, které používá, byly pro zájemce 

srozumitelné, aktivně toto ověřuje. 
e) Během hovoru pracovník věnuje pozornost zdravotnímu stavu zájemce a přizpůsobí mu obsah 

a délku intervence. Nezahlcuje zájemce informacemi, nesnaží se „všechno urvat během jedné 
intervence“, lepší je domluvit několik kratších návštěv.  Pokud není vzhledem ke zdravotnímu 
stavu zájemce podat ucelené informace o nabízených službách, snaží se pracovník alespoň 
udržet kontakt a domluvit další návštěvu. 

f) Dobrým odrazovým můstkem pro navázání kontaktu je mapování důvodů hospitalizace a 
nabídka spolupráce na prevenci relapsu, popřípadě podpora při návratu do domácího 
prostředí. 

g) Výsledkem může být: 
� Dohoda na zahájení okamžité spolupráce (například návštěvní služba, doprovázení 

klienta). 
� Dohoda, že zájemce bude potřebovat službu nebo má zájem o další kontakt až po 

propuštění – pracovník se zájemcem domluví, kdy a jak se budou kontaktovat. V této 
fázi se doporučuje zvýšená aktivita na straně pracovníka (domluvit přesný termín, vzít 
si číslo na mobilní telefon apod.). 

� Pokud zájemce vyloženě kontakt razantně neodmítá, snaží se pracovník domluvit 
další schůzku v krátkém časovém horizontu (max. týden). Nechává zájemci prostor 
pro rozhodnutí ke spolupráci, zároveň se snaží dát najevo, že on o kontakt a 
spolupráci stojí. 

 
3. Doprovod klienta 

 
a) Doprovod může být účelový – pomoci uživateli zajistit záležitost, kterou sám zatím (nebo 

momentálně vlivem nemoci) zajistit neumí a která by se neměla odkládat. Tento typ doprovodů je 
doménou služeb následné péče.  

b) V případě služby sociální rehabilitace je doprovod formou nácviku, kdy se v reálné situace 
nacvičuje jednání, chování či úkony jako vyplňování formulářů. Podle fáze nácviku je buď 
aktivnější pracovník, nebo už uživatel až k jeho maximální samostatnosti (viz bod f)). 

c) Uživatel musí s doprovodem souhlasit (výjimkou je asistence při nedobrovolné hospitalizaci). 
Pokud si uživatel doprovod nepřeje, pracovník jeho rozhodnutí plně respektuje. 

d) 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. 

e) Předem je třeba vyjasnit časové možnosti pracovníka i uživatele, účel doprovodu a „cíl akce“. 
f) 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 dohody uzavřené před 
doprovodem a za dodržení dohody uživatele oceňuje. 

 
4. Hospitalizace uživatele služby 

 
4.1. Práce s nedobrovolně hospitalizovaným uživatelem 
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a) Pokud je uživatel nedobrovolně hospitalizován, pracovník se snaží s uživatelem co nejrychleji 
navázat kontakt. Snaží se zjistit důvody a okolnosti vedoucí k nedobrovolné hospitalizaci a to 
jak od uživatele, tak od ostatních zúčastněných. 

b) Pokud se uživatel domnívá, že hospitalizace nebyla potřebná (odůvodněná), může pracovník 
s jeho souhlasem kontaktovat osobu, která o hospitalizaci požádala a pokusit se domluvit 
pravidla, jak postupovat v podobné situaci příště (například předem kontaktovat pracovníka). 

c) Pracovník poskytuje nedobrovolně hospitalizovanému uživateli informace a poradenství v 
problematice práv hospitalizovaných. 

d) V průběhu hospitalizace je pracovník s uživatelem v pravidelném kontaktu. 
e) V průběhu a po propuštění se pracovník s uživatelem snaží hledat příčiny hospitalizace a 

možnosti, jak jí příště zabránit. Může to být jeden z podnětů pro vytvoření krizového plánu. 
 

4.2. Práce s dobrovolně hospitalizovaným uživatelem  
a) Pracovník si dohodne s uživatelem frekvenci návštěv ve zdravotnickém zařízení. 
b) Pokud to dovoluje zdravotní stav uživatele, obě strany si vyjasní, jestli se hospitalizací výrazně 

změnily plány a původní zakázka klienta. 
c) Pracovník by se měl s uživatelem dohodnout, jestli je během hospitalizace potřeba něco 

plánovat a řešit nebo zda to chce uživatel odložit až po propuštění a zatím si přeje pouze 
udržet kontakt. 

d) Pokud s tím uživatel souhlasí, informuje pracovník ošetřujícího lékaře o zakázce uživatele vůči 
službě a průběhu společné práce. 

e) Je účelné plánovat společně s ošetřujícím lékařem, který může například informace o míře a 
možnostech podpory vzít v úvahu při rozhodování o propuštění z hospitalizace. 

f) Po dohodě s uživatelem může pracovník informovat další osoby z prostředí uživatele (rodina, 
známí, ošetřující psychiatr, zaměstnavatel). 

 
4.3. Zprostředkování dobrovolné hospitalizace  
a) Probíhá na základě přání uživatele – tomu může předcházet motivace a následná dohoda 

s uživatelem o hospitalizaci (často ve spolupráci s psychiatrem). 
b) Pracovník vysvětlí uživateli, jak získat doporučení od lékaře. Případně sjedná společnou 

schůzku. 
c) Pracovník může vyjednávat se zdravotníky zejména v případech, kdy jsou významné sociální 

důvody k hospitalizaci. 
d) V případě, že není možné zastihnout ošetřujícího lékaře, může pracovník kontaktovat 

zastupujícího lékaře nebo lékaře příjmového oddělení spádového lůžkového zdravotnického 
zařízení. 

 
4.4. Asistence při dobrovolné hospitalizaci 
a) Pracovník asistuje při dobrovolné hospitalizaci na žádost uživatele. 
b) Pracovník může pomoci zajistit převoz klienta do zdravotnického zařízení. Aktivizuje blízké, aby 

převezli uživatele vozem, pomůže přes praktického lékaře objednat sanitu, doprovodí uživatele 
při jízdě veřejnou dopravou, případně převeze uživatele služebním vozem sdružení. 
V posledním uvedeném případě se doporučuje, aby převozu asistoval další pracovník, může jít i 
o blízkou osobu uživatele. 

c) K hospitalizaci je vhodné zajistit doporučení ošetřujícího psychiatra, v případě, že to není 
možné, lze kontaktovat lékaře příjmového oddělení zdravotnického zařízení.  

d) Doprovodu předchází dohoda s uživatelem o zajištění péče o děti, domácí zvířata, chodu 
domácnosti. Pokud je to možné a vhodné, zapojuje pracovník osoby uživateli blízké (rodinu, 
přátele, sousedy). 

e) Pokud potřebné záležitosti po dohodě s uživatelem zajišťuje pracovník - např. výběr pošty, 
zalévání květin – je třeba, aby mu uživatel podepsal plnou moc ke vstupu do bytu. 

f) Uživatel si sbalí svoje osobní věci sám nebo mu s tím může pracovník pomoci. 
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g) Pracovník může asistovat uživateli při vstupním rozhovoru s ošetřujícím lékařem příjmového 
oddělení, se svolením uživatele může podávat informace, jak on viděl situaci a zdravotní stav 
uživatele před hospitalizací. 

 
4.5. Zprostředkování nedobrovolné hospitalizace 
a) Nedobrovolně lze hospitalizovat pouze člověka, který pod vlivem duševní choroby 

bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí. 
b) Zprostředkování znamená, že pracovník se převozu do zdravotnického zařízení přímo 

neúčastní, nicméně pomáhá jiné osobě či instituci nedobrovolnou hospitalizaci zařídit. 
c) Převoz zajistí Lékařská služba první pomoci, případně v akutnějším stavu Rychlá záchranná 

pomoc, eventuelně za asistence policie. 
d) Postup: 

� Pracovník telefonicky kontaktuje ambulantního psychiatra uživatele a domluví s ním 
postup - tj. kdo bude volat sanitku, kdo bude u hospitalizace asistovat, komu má 
předat ambulantní psychiatr doporučení k hospitalizaci (parere). 

� Pokud není ambulantní psychiatr uživatele k dosažení, musí pracovník kontaktovat 
jiného ambulantního psychiatra a zařídit výjezd k uživateli nebo alespoň vystavení 
doporučení k hospitalizaci. 

� Pokud není žádný ambulantní psychiatr k dispozici, je možné vyjednat přijetí 
telefonicky s lékařem příjmového oddělení i bez doporučení. 

� Předchozí 3 body neplatí, pokud jde o akutní situaci, pak je nutné volat přímo 
Rychlou záchrannou pomoc. 

� U převozu duševně nemocného, který je nebezpečný okolí, má asistovat policie. 
Standardní postup je, že policii o asistenci žádá lékařská záchranná služba. 

� Pokud je to potřeba, vyzvedne pracovník doporučení od ambulantního psychiatra a 
předá ho buď posádce sanitky, policii nebo ho rovnou odveze na příjmové oddělení 
zařízení, kde bude klient hospitalizovaný. 

� Pracovník zjistí, zda o hospitalizaci ví rodina klienta. Pokud ne, tak ji informuje, má-li k 
tomu od uživatele oprávnění. 

� Pracovník zajistí, aby rodinní příslušníci přivezli uživateli jeho osobní věci, případně to 
zajistí sám (se souhlasem uživatele). 

� Pracovník zajistí, aby bylo postaráno o děti, domácí zvířata, květiny a chod 
domácnosti uživatele. Pokud je to možné a vhodné, zapojuje pracovník osoby 
uživateli blízké (rodinu, přátele, sousedy). 
 

4.6. Asistence při nedobrovolné hospitalizaci 
a) Obsahuje všechny body zprostředkování nedobrovolné hospitalizace (oddíl 4.5.), navíc jsou 

pracovníci fyzicky přítomni. 
b) Pracovníci pracují ve dvojicích. 

 
4.6.1. Postup 

a) Pracovník zjistí (v kontaktu s uživatelem, na základě informace od třetí osoby), že uživatel je 
akutně (bezprostředně) nebezpečný sobě nebo svému okolí. 

b) Intervenuje s cílem zabránit agresi či autoagresi. 
c) Intervenuje s cílem přesvědčit uživatele o nutnosti hospitalizace. 
d) Pracovník telefonicky kontaktuje ambulantního psychiatra a konzultuje s ním další postup 

(návštěva v psychiatrické ambulanci, převoz do lůžkového psychiatrického zařízení). 
e) Pokud nelze sehnat ambulantního psychiatra nebo pokud je riziko z prodlení, volá pracovník 

záchranku. V případě, že je uživatel agresivní, upozorní dispečink záchranné služby, že je třeba 
zajistit policejní asistenci. 
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f) Převoz klienta do psychiatrické ambulance nebo na příjmové oddělení zdravotnického zařízení 
může pracovník pouze výjimečně zajistit služebním autem za podmínek: 

� RZP odmítla výjezd k pacientovi10  
� přítomen je další člen týmu, který bude řídit 
� není pravděpodobná fyzická agrese ze strany uživatele vůči okolí 

g) Pracovník sdělí ambulantnímu psychiatrovi, lékaři rychlé záchranné služby nebo přijímacímu 
lékaři ve zdravotnickém zařízení základní informace o uživateli a o vývoji současné krizové 
situace (ochrana osobních údajů není v této situaci rozhodující – klient je z právního hlediska 
ve stavu, kdy není schopen poskytnout nebo odepřít kvalifikovaný souhlas). 

h) S personálem příjmového oddělení se pracovník domluví, koho je třeba informovat, jaké věci je 
třeba klientovi přivést atd.  

i) Při asistenci při nedobrovolné hospitalizaci se pracovník snaží chovat tak, aby byl uživatel dál 
ochoten spolupracovat s ním nebo alespoň s jiným členem týmu. Snaží se uživatele informovat 
o jednotlivých krocích, aby byla situace pro uživatele co nejvíce srozumitelná. 

 
4.6.2. Poznámky a doporučení 

a) Před zahájením kroků k nedobrovolné hospitalizaci je třeba zvážit, zda je tento postup 
nezbytný, vhodné je se s uživatelem setkat, nespolehnout se pouze na sdělení třetích osob. 

b) Korektní postup (vysvětlování, vyhýbání se osobní rovině sporu s uživatelem) zmenšuje riziko 
agrese ze strany uživatele a zvyšuje pravděpodobnost dobré spolupráce s uživatelem po 
odeznění krize. 

c) Nedobrovolnou hospitalizací nikdy nevyhrožujeme! 
d) Skutečnost, že pracovník zajišťoval nedobrovolnou hospitalizaci, je důvodem k tomu, aby 

následně s uživatelem sestavil krizový plán (viz následující oddíl) pro případ opakování 
podobné situace. 

 
5. Zacházení s krizí 

 
5.1. Vytvoření krizového plánu 
a) Krizový plán vytváří pracovník společně s uživatelem podle potřeby. 
b) Jeho cílem je předejít relapsu a/nebo vědět, jak postupovat ve chvíli, kdy se krize u uživatele 

rozvine. 
c) Krizový plán nemusí mít všichni uživatelé, významný je zejména u uživatelů, u nichž krize 

reálně hrozí nebo k ní v minulosti došlo a spolupráce s uživatelem byla v období krize 
komplikovaná. 

d) Struktura krizového plánu: 
� co znamená krize pro uživatele = jeho definice? 
� co krizi vyvolává (spouštěče) nebo předchází (varovné příznaky)? 
� jak uživatel rozpozná krizi, jak ostatní lidé? 
� co uživateli v krizi pomáhá? 
� jak a čím si může uživatel pomoci sám? 
� kdo další může v krizi pomoci, jak? 
� jaké kroky mají být podniknuty ke zvládnutí krize? 
� co má dělat uživatel? 
� co mají dělat ostatní (okolí uživatele)? 
� co má dělat pracovník? 
� je něco, co si uživatel zásadně nepřeje, aby se dělalo? 

 

10
 V praxi se to bohužel z nejrůznějších důvodů děje - odmítnutí dispečera typu „Tam už jsme byli včera a byl 

klidný…“. Vždy následně ke zvážení podání stížností na postup dispečinku. Vždy konzultovat s ředitelem. 
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e) Součástí vyjednávání o krizovém plánu je vyjasnění, za jakých okolností11 již pracovník nemůže 
respektovat přání uživatele. 

f) Všechny osoby zahrnuté do krizového plánu musí být informovány o své roli v případě krize a 
souhlasit s ní. 

 
5.2. Krizové situace  
Existují dva významy termínu krize: 
a) Krize z pohledu uživatele - subjektivně vnímaná psychosociální nepohoda, která uživatele 

„ohrožuje“ (přinejmenším na kvalitě života) a kterou on vnímá jako velmi závažnou a tíživou. 
Tento typ situace vystihuje věta (pronáší uživatel): „Tak tohle nezvládám, to je teda krize.“ 
nebo „Tohle je pro mě úplná krizovka.“. Úlohou pracovníka je provázení uživatele, pracovník 
uplatňuje postupy psychosociální rehabilitace. 

b) Krize z pohledu pracovníka – taková situace nebo chování klienta, které může vést k jeho 
ohrožení (nedobrovolnou hospitalizací, finančními problémy, konfliktem s okolím atd.). Situaci 
vystihuje věta (pronáší pracovník): „No on/ona je v krizi, tohle je rizikové (vážné)“. Pracovník v 
těchto situacích používá postupy krizové intervence - viz dále. 

 
5.2.1. Obecné zásady pro krizové situace 

a) Pokud má uživatel vytvořený krizový plán, postupuje se podle něho. 
b) Pokud je to možné, pracuje se ve dvou pracovnících. 
c) S uživatelem pracovník komunikuje, vysvětluje mu svůj postup. 
d) Pracovník nevystavuje sebe samotného riziku fyzického napadení. 
e) Pracovník se může rozhodnout, že nepojede za uživatelem v krizi, protože: 

� To není technicky možné (je daleko, nemá auto atd.). 
� Domnívá se, že není možné situaci tímto způsobem zvládnout. 
� Krizová intervence na místě by znamenala příliš velké riziko pro něj samotného. 

f) V takovém případě je pracovník povinen (minimálně): 
� Okamžitě konzultovat vedoucího střediska nebo ředitele sdružení. 
�  Zajistit náhradní řešení s využitím: 

� kolegy nebo kolegů z týmu, 
� záchranné služby, 
�  státní nebo městské policie. 
 

5.2.2. Postup krizové intervence 
a) Příprava: 

� Získat co nejvíce informací od člověka, který o krizové situaci informuje, zejména 
informace o nebezpečnosti uživatele sobě nebo svému okolí. 

� Zjistit očekávání osoby, která o krizové situaci informuje, a sdělit mu informace o 
svých možnostech. 

� Vyhledat krizový plán uživatele (pokud existuje), případně vzít si kopii s sebou. 
� Informovat o situaci vedoucího týmu nebo ředitele sdružení, popř. ošetřujícího 

psychiatra, konzultovat s nimi svůj plán na řešení krize. 
� Pokud je to možné, přizvat k intervenci kolegu z týmu. 

b) Rychlé mapování „na místě“: Co nejrychleji po setkání s uživatelem se pracovník pokusí zjistit, 
zda je či není neodkladně nutná hospitalizace. 

c) Další postup: 
� Pokud pracovník zjistí, že je nutné uživatele hospitalizovat, postupuje pak podle 

pravidel „Asistence při nedobrovolné hospitalizaci“ (viz výše). 

 

11
 Nejčastěji situace, kdy uživatel vlivem nemoci ohrožuje sebe nebo okolí. 
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� Pokud okamžitá hospitalizace není nezbytně nutná (uživatel nikoho neohrožuje a 
neodmítá komunikaci s pracovníkem), postupuje pracovník dle následujících pravidel: 

d) Je vhodné respektovat psychomotorické tempo a emoční výkyvy uživatele, usměrňovat ho jen 
v nejnutnější míře, nezvyšovat napětí. 

e) Podrobnější mapování a vyhodnocování: 
� vzhledu a chování 
� problému 
� faktorů ovlivňujících průběh krize 
� podpůrné sociální sítě uživatele 
� rizikového chování 
� míra uživatelovy ochoty a nastavenosti ke spolupráci 
� okolností předcházejících krizi 
� vlastní návrhy uživatele, jak situaci zvládnout 
� očekávání a přání uživatele týkajících se pomoci ze strany pracovníka 

f) Plán řešení: 
� Je nutno kombinovat návrhy uživatele, řešení obsažené v již existujícím krizovém 

plánu a vlastní nápady pracovníka. 
� V krizové situaci se plán může týkat velmi krátkých časových úseků (hodina, 

půlhodina), vhodné je používat minikontrakty s užitečnou mírou direktivity. V závěru 
by se ovšem plán měl týkat období několika dní (přestože uživatel ujišťuje, že „už je 
to dobrý“). 

� Zásadní je, zda uživatel věří, že situace má řešení (není bezvýchodná), zda mu plán 
připadá dobrý a reálný. 

� Plán by většinou měl obsahovat: 
� návštěvu psychiatrické ambulance (případně zajištění dobrovolné 

hospitalizace) 
� frekvenci telefonických kontaktů s pracovníkem v následujících hodinách a 

dnech 
� jištění přes víkend a alternativy pokud je pracovník nedostupný 
� schůzku s pracovníkem následující den 

g) Ukončení krizové intervence: Po odeznění krize, je třeba společně s uživatelem (nejlépe se 
všemi lidmi, kteří se krize účastnili) proběhlou krizi: 

� reflektovat – zdůraznit silné stránky uživatele (co a jak on sám zvládl) 
� ocenit zdroje podpory 
� dle potřeby revidovat krizový plán 

 
6. Manipulace s osobními doklady a finančními prostředky uživatele 

 
a) V rámci služby pomoci při finančním hospodaření (nácvik hospodaření) může mít uživatel 

s pracovníkem dohodu o uložení svých finančních prostředků (peněžní hotovosti a 
bankovních karet) v kanceláři střediska. 

b) Důvodem takové dohody může být: 
� uživatel není schopen samostatně hospodařit se svými financemi a souhlasil s tím, že 

mu pracovník pomůže hospodaření plánovat, 
� uživatel je aktuálně hospitalizován a součástí dohody s pracovníkem je zajištění 

nákupů nebo důležitých plateb. 
 

6.1. Pravidla 
a) Pracovník přijímá za svěřené prostředky hmotnou odpovědnost. 
b) Finanční hotovost i bankovní karty uschovává v zamykatelné pokladničce střediskové pokladny. 
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c) Pokud není přítomen pokladník a pracovník nemá přístup k pokladničce, potom uloží hotovost 
či jiné cennosti od uživatele v uzamykatelné skříni či zásuvce psacího stolu, ale jen na co 
nejkratší možnou dobu. 

d) Pracovník musí uživatele upozornit na limity zabezpečení, které organizace může poskytnout 
pro úschovu cenných věcí či hotovosti uživatele. 

e) Existuje písemná dohoda s uživatelem (na časově omezené období), kde jsou uvedeny 
konkrétní formy spolupráce při hospodaření s finančními prostředky uživatele. 

f) Pracovník vede přesnou písemnou dokumentaci o všech manipulacích s finančními prostředky 
uživatele. Dokumentace má podobu peněžního deníku a týká se vždy jen jednoho uživatele. 
Každá manipulace s prostředky obsahuje: 

� datum 
� částku 
� účel výběru či vložení finančních prostředků 
� jméno pracovníka, který ji provedl 
� podpis uživatele 
� zůstatek  

g) Každá manipulace s finančními prostředky uživatele je zaznamenána do elektronické databáze 
Highlander okamžitě, jakmile se uskuteční. Zůstatek zjistitelný z databáze (peněžního deníku) 
musí kdykoliv souhlasit s fyzickým zůstatkem uložených prostředků uživatele. Vedoucí 
středisko může provést namátkovou kontrolu stavu. 

 
7. Sociální dávky 

 
7.1  Intervence související s invalidními důchody (dále ID) 

 
7.1.1 Žádost o změnu typu invalidního důchodu  

a) Uživatel se rozhodl zažádat o změnu typu ID: 
� z vlastního popudu 
� na doporučení ošetřujícího psychiatra, rodiny nebo někoho dalšího 

b) Postup 
� Pracovník uživateli vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých typů důchodů. 
� Společně sepíší „žádost o změnu typu invalidního důchodu“. Neexistuje předepsaný 

formulář, ale žádost by měla obsahovat typ důchodu, o který klient žádá, a krátké 
zdůvodnění. 

� Žádost odnese pracovník nebo uživatel (po dohodě) na podatelnu Okresní správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ). 

� Do měsíce je uživatel vyzván, aby doložil dokumentaci potřebnou ke změně typu ID. 
� Obvodní lékař vyplní formulář T400 (ten mu buď pošlou z OSSZ poštou, nebo po 

uživateli), přiloží vyjádření ošetřujícího psychiatra a vyplněný formulář pošle poštou 
na OSSZ nebo jej předá uživateli a ten vyplněný formulář zanese na podatelnu. 

� Po dohodě s obvodním lékařem může T 400 vyplňovat i ošetřující psychiatr, pokud 
jde o invalidizaci z psychiatrické indikace. 

� K žádosti je možné přiložit informaci o průběhu a výsledcích pracovní a sociální 
rehabilitace, kterou zpravidla sepisuje vedoucí střediska sdružení společně s 
vedoucím chráněné dílny. 

� S přílohami zpracovanými ve sdružení je uživatel vždy předem seznámen a vyjadřuje 
se k nim. 

� Uživatel poštou obdrží vyzvání k jednání posudkové komise. 
 

7.1.2 Doprovod k posudkové komisi  
a) Doprovod je možný pouze se souhlasem uživatele. V některých případech, podle vlastní úvahy, 

pracovník uživateli doprovod aktivně nabízí. 
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b) Pozvání k posudkové komisi obdrží klient od OSSZ doporučeným dopisem. 
c) Uživatel termín s časovým předstihem oznámí klíčovému pracovníkovi. 
d) Pracovník si sjedná s uživatelem místo a čas schůzky před jednáním komise. 
e) Pracovník uživateli zopakuje, jaké doklady potřebuje k jednání. 
f) Sám pracovník musí mít k jednání připraven svůj občanský průkaz. 
g) Na schůzce pracovník uživateli popíše obvyklý průběh jednání u posudkové komise, a pokud je 

to třeba, dá mu praktická doporučení pro jednání. 
h) Pracovník s uživatelem vyjedná, o čem může (případně nemůže) posudkového lékaře 

informovat. Dohodu pak plně respektuje. 
i) U jednání může být přítomen také rodinný příslušník. U uživatelů omezených ve způsobilosti k 

právním úkonům je nutná přítomnost opatrovníka. 
j) Jednání posudkové komise probíhá zpravidla následovně: 

� posudkový lékař přečte výsledky všech zdravotních vyšetření, popřípadě zprávu o 
průběhu pracovní a sociální rehabilitace, pokud je přiložena 

� posudkový lékař se dotazuje uživatele (zdravotní stav, medikace, průběh léčby, 
anamnéza, představy o možnosti pracovního uplatnění, jak zvládá pracovní 
rehabilitaci apod.) 

� pracovník přiblíží, jaké služby sdružení klientovi poskytuje, popřípadě doplní 
potřebné údaje a informace 

� posudkový lékař se vyjádří ke sděleným skutečnostem, lékařským zprávám a seznámí 
přítomné s výsledkem jednání 

� celý průběh jednání je písemně zaznamenán a podepíše ho uživatel, posudkový lékař 
a doprovod uživatele 

k) Po ukončení jednání u posudkové komise pracovník s uživatelem reflektují průběh a výsledek 
jednání. 

l) Během měsíce obdrží klient doporučeným dopisem oficiální zprávu od České správy sociálního 
zabezpečení (minimálně o přijetí žádosti a jejím zpracování). Pokud jde o přiznání ID, je 
potřeba počítat s delším časovým obdobím, než dojde k definitivnímu vyjádření, tzn. přiznání/ 
nepřiznání ID. Osaměle žijícím žadatelům ČSSZ zpravidla poskytuje „zálohu na ID“. Po přiznání 
ID dostane uživatel i konečné vyúčtování a buď mu je důchod doplacen, nebo je naopak jeho 
povinností vrátit případný přeplatek (většinou je záloha nižší).  

m) Úkoly pro pracovníka 
� Připravit uživatele na jednání. 
� Při jednání vystupuje v zájmu uživatele, a pokud je potřeba, hájí jeho práva. 
� Respektovat dohodu s uživatelem o tom, co smí/nesmí sdělovat. 
� Po jednání s uživatelem reflektovat průběh a výsledek jednání, ubezpečit uživatele o 

jeho silných stránkách (práce posudkové komise zpravidla zdůrazňuje znevýhodnění 
uživatele). 

� Telefonicky nebo písemně urgovat zaslání zprávy ČSSZ, pokud je to třeba. 
 

8. Spolupráce s rodinou a sociální sítí uživatele 
 

8.1. Kontakt ze strany blízké osoby aktivního uživatele 
a) Někdo uživateli blízký kontaktuje pracovníka. Může to být rodina, lékaři, jiní odborníci, osoby 

ze sociální sítě uživatele. 
b) Vždy přicházejí se zakázkou: 

� vyslovenou 
� skrytou 

c) Pracovník by měl zvážit: 
� Co je důvodem (podnětem, motivem) kontaktu? 
� Je vyjádřena nabídka konkrétní pomoci? 
� Je kontaktující osoba pro uživatele významná? 
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� Může být tato osoba pro uživatele zdrojem pomoci či podpory, kterou potřebuje při 
realizaci svého rehabilitačního plánu? 

� Je nějak upraveno poskytování informací této osobě? 
� Je zahrnuta v kvalifikovaném souhlasu s poskytnutím osobních údajů? 
� Omezil nějak uživatel poskytování informací? 
� Je zakázka v souladu s rehabilitačním plánem uživatele? 
� Pokud daná osoba směřuje k tomu, aby pracovník překročil hranice služby nebo 

jednal v rozporu s cílem služby, snaží se pracovník vyjednat změnu zakázky, případně 
zakázku odmítne. 

 
8.1.1. Zásady a doporučení 

a) Ideálním řešením bývá zapojit osobu, která přišla se zakázkou, do řešení problému. 
b) Pokud uživatel zakázal někomu sdělovat osobní údaje, je to nutno bezpodmínečně 

respektovat. Výjimkou jsou pouze situace vymezené zákonem (ohlašovací povinnost). Eticky 
přijatelné může být také jednání s profesionály vázanými mlčenlivostí v situacích, kdy uživateli 
neposkytnutím informací hrozí závažné problémy. 

c) Pracovník vždy informuje uživatele, že ke kontaktu se třetí osobou došlo a čeho se týkal. 
Požadavek: „Neříkejte mu, že jsem tady byl“ je nepřijatelný.  Pracovník musí třetí osobu na 
toto zřetelně upozornit. 

 
8.2. Asertivní kontaktování osob z okolí uživatele 
a) Pracovník společně s uživatelem hledá zdroje v komunitě, které by mohly pomoci v naplňování 

rehabilitačního plánu. 
b) Pracovník se tak snaží zapojit některé, pro uživatele významné, osoby do jeho plánu a tím 

může přispívat k lepšímu přijetí uživatele jeho prostředím. 
 

8.2.1. Postup 
a) Pracovník vytipuje společně s uživatelem možný „zdroj“ a společně si vyjasní očekávání 

uživatele od tohoto zdroje. Dále se dohodne s uživatelem, zda má „zdroj“ pracovník 
kontaktovat sám nebo zda chce být uživatel přítomen. 

b) Pokud se kontaktu účastní i uživatel, musí si s ním pracovník domluvit společný postup a scénář 
setkání. 

c) Většinou jde pracovník za „zdrojem“ na místo podle domluvy. 
d) Při samotném vyjednávání: 

� na počátku sdělit důvod setkání 
� zdůraznit, v čem může být pomoc „zdroje“ pro uživatele užitečná 
� vyslechnout stanovisko (příběh) druhé strany 
� vyjednávat se „zdrojem“ o případných alternativách 
� nepožadovat nic, co „zdroj“ nemůže nebo nechce splnit 
� lepší je spokojit se s malou pozitivní dohodou než „zdroj“ zmanipulovat k přijetí 

úkolu, který pravděpodobně nesplní 
� na konci setkání pracovní shrne vše, co bylo dohodnuto a ověří si, zda to tak chápou 

obě strany 
� nechá na sebe kontaktní údaje, případně se domluví o způsobu další komunikace 

 
8.3. Systematická spolupráce s rodinou či sociální sítí uživatele 
a) Cílem je zapojení rodiny nebo jiných blízkých osob do plánu uživatele. 
b) Hlavním prostředkem systematické práce jsou pravidelné schůzky pracovníka a rodiny či osoby 

ze sociální sítě uživatele. 
c) Pracovník dané osoby informuje o pokračování plánu, naslouchá jejich problémům a pomáhá 

je řešit. 
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d) Pokud se problémy týkají soužití s uživatelem, snaží se pracovník zmírnit konflikt.  Funguje jako 
prostředník tam, kde je přímá komunikace mezi členy rodiny nefunkční nebo emočně 
přetížená. 

e) Pokouší se dohodnout s uživatelem i dalšími osobami změny chování. 
f) Pracovník hledá alternativní řešení, např. nabídne uživateli možnosti naplnění volného času 

tak, aby z rodiny na chvíli odešel a všichni si mohli odpočinout. 
g) Součástí práce s rodinnými příslušníky zpravidla bývá edukace v problematice onemocnění 

uživatele. 
h) Pracovník by měl rodinným příslušníkům přesně a srozumitelně vysvětlit možnosti a hranice 

služby, aby se vyhnul nereálným očekáváním. 
i) Většinou jsou rodinní příslušníci ochotní pomoci a daří se korigovat jejich nereálné nebo 

kontraproduktivní požadavky a slaďovat potřeby rodiny s potřebami uživatele. Minimálně se 
„vyplácí“ tento postoj předpokládat (neobviňovat rodinu, ani skrytě). 

j) Spolupráce s rodinou uživatele může váznout z důvodů: 
� osobní antipatie pracovníka 
� slepá skvrna pracovníka a nedostatečné vyjednávací schopnosti na straně pracovníka 
� nízká motivace rodinných příslušníků 
� značná sociální patologie rodinného prostředí 

k) V takových případech je třeba přistoupit k náhradním řešením: 
� rozdělení rolí – týmová spolupráce (jeden člen týmu pracuje s uživatelem, druhý s 

rodinnými příslušníky) 
� omezení práce s rodinou na udržení kontaktu a monitorování situace. 
 

8.4. Rodina či sociální síť uživatele ohrožuje 
 

8.4.1. Informace o možném ohrožení pochází od uživatele  
a) Pracovník zjistí od uživatele, v čem ohrožování spočívá. 
b) Pracovník vyjednává s uživatelem o možnostech pomoci. 
c) Pracovník dodržuje tyto zásady: 

� nejednat bez vědomí uživatele a bez dohody s ním 
� ptát se uživatele na jeho představu o řešení situace 
� aktivně nabízet pomoc 
� pokud uživatel pomoc odmítne, pracovník situaci nadále monitoruje a je připraven 

reagovat, pokud si uživatel o pomoc řekne 
� na část takových situací se může vztahovat ohlašovací povinnosti (spáchaný nebo 

hrozící závažný trestný čin), v tom případě pracovník neprodleně konzultuje 
vedoucího týmu a ředitele sdružení, může být účelné i vyžádat si konzultaci právníka 

 
8.4.2. Informaci získal pracovník jinak 

a) Například: 
� byl sám svědkem události 
� informaci sdělil někdo další 

b) Podle naléhavosti a míry závažnosti (ohrožení uživatele): 
� pracovník naplánuje další postup společně s týmem na nejbližší poradě týmu 
� pracovník okamžitě informuje vedoucího týmu popřípadě ředitele sdružení a 

společně naplánují řešení 
 

IX. Další formy služby sociální rehabilitace 
 

1. Trénink dovednosti bydlení 
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a) Jde o individuální a terénní formu naší služby, která se zaměřuje na nácvik veškerých 
dovedností spojených se samostatným bydlením a vedením domácnosti. K této službě využívá 
sdružení 5 bytů pronajatých od města Pardubice, kde je 5 míst pro uživatele služby, a 3 byty 
pronajaté od města Hradec Králové, kde je celkem 8 míst. 

b) Podmínkou poskytnutí podnájemní smlouvy není čerpán í služby, jak to ošetřuje organizační 

směrnice S1001 o podnájemních bytech. 
c) Vzhledem k tomu, že metodika této formy služby je rozsáhlá, přikládáme ji ke směrnici jako 

samostatnou přílohu. 
 

2. Skupinové nácviky dovedností 

 

a) Jde o skupinové a ambulantní formy poskytování služby. 

b) Skupinovou formu volíme pro větší efektivitu nácviku. Jednotliví klíčoví pracovníci nabízejí 

tuto formu službu uživatelům, kde je zakázka v oblasti získání dovedností, jež se skupinově 

nacvičují. Zařazení uživatele do skupinové formy předem projednají na týmové střediskové 

poradě. Pro zařazení je rozhodující potřebnost a kapacita. 

c) Příklady skupinových nácviků: 

� Job klub – nácvik dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání 

� Skupina nácviku komunikačních dovedností 

� Skupina nácviku praktických dovedností potřebných k vedení domácnosti 

� Skupina nácviku počítačových dovedností 

� Skupina nácviku jazykových dovedností 

d) Skupinové nácviky probíhají nepravidelně ve většině středisek, zaměření nácviků se různí 
podle poptávky uživatelů. Frekvence je u každého zpravidla 1x ročně. Záleží na množství 
uživatelů, u kterých by byla tato forma poskytování vhodná. 

e) Vzhledem k tomu, že metodiky těchto forem služby jsou rozsáhlé, přikládáme je ke směrnici 
jako samostatné přílohy. 

f) Metodiky pro speciální nácviky se vytváří samy střediskové týmy. Pro ostatní střediska není 
jejich znalost povinná. Vzhledem k rostoucímu počtu dílčích metodik přestáváme od roku 
2001 s jejich číslováním. 
 

X. Skupinové formy služby v doméně volný čas 
 

1. Klubová setkání se uskutečňují buď v zařízeních (místnostech, nebytových prostorech) určených 
pouze pro tyto účely nebo v prostorách kancelářského zázemí střediska, kde je určitá místnost 
v daný čas pro setkání vyčleněna (případ setkávání v Hradci králové) nebo jiném, i veřejném, 
zařízení (klub Výměník v Pardubicích). 
 

1.1. Obecný účel klubových setkávání: 
a) sociální aktivizace uživatele služby  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
c) zdokonalování sociálních a kognitivních schopností a dovedností 
d) podpora tvořivosti a samostatnosti uživatele služby 
e) poskytnutí prostoru pro komunikaci 
f) poskytnutí prostoru pro sdílení osobních zkušeností 
g) podpora projevů vzájemné solidarity lidí s obdobným zdravotním postižením 
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1.2.  Podmínka účasti na skupinovém setkávání: 
a) Klient má uzavřenou smlouvu o poskytování služby (na klubové setkání jde uživatel  
 přibližně po 3 setkáních s klíčovým pracovníkem) 
b) Uživatel se seznámí s provozním řádem zařízení a zaváže se ho dodržovat. 

 
1.3. Personální zajištění 

a) Zajištění organizace a průběhu klubových setkání mají na starosti pracovníci středisek určení 
svým vedoucím. Pracovníci se zpravidla příliš nestřídají, „vedou“ klubová setkání v pravidelné 
časy a na obvyklém místě. 

b) Výjimkou je, že určitý pracovník se věnuje téměř výhradně vedení klubových setkávání a 
méně individuální práci s uživateli. 

  
1.4. Příprava uživatele na zapojení do klubových setkání 

a.  Uživatel služby, který projeví zájem docházet do klubu, má svého klíčového pracovníka a ten 
jej předem seznámí: 

� s náplní a formou skupinových setkávání s pravidly skupinových setkávání  
� s prostory, ve kterých probíhá skupinové setkávání 
� s pracovníkem (pracovníky), který zajišťuje skupinová setkávání (klíčový 

pracovník může ale také být současně pracovníkem, který vede skupinová 
setkávání) 

b. klíčový pracovník se s uživatelem služby účastní alespoň první uživatelovy návštěvy v 
klubovém zařízení 

b) při účasti nového uživatele na skupinovém setkání se pracovník služby snaží o bezproblémové 
začlenění nového uživatele (využívá seznamovací + poznávací techniky, sleduje reakce 
stávajících i nových uživatelů) 

c) klíčový pracovník společně s uživatelem vypracují plán individuální spolupráce při 
skupinových setkáváních 

 
1.5. Formy klubových setkávání mohou být velmi různorodé. Není v možnostech metodiky 

popsat všechny možné varianty, schematicky zachytíme níže alespoň 3 základní, které se 
mohou v různé míře kombinovat. Volba variant vychází vždy z potřeb uživatelů, jejich 
množství, skladby co do věku a převažujících charakteristik duševních potíží (např. lidé 
s chronickým průběhem mají zpravidla jiné potřeby než lidé s prvoatakou nemoci). 
Varianty se také mohou v čase vyvíjet, např. po otevření klubu jsou návštěvníci pasivnější, 
postupně získávají sebedůvěru a mají potřebu být samostatnější, což cíleně podporujeme 
(povzbuzování, pochvala aktivity, pomoc při realizaci nápadů). 

 
1.5.1 Klubové setkávání nestrukturované za účasti pracovníka 

a) Tato forma slouží především k mezilidskému setkávání v bezpečném prostředí. 
b) Náplň není předem plánována, vyplývá z momentálních nápadů návštěvníků – popovídat 

si, vypít kávu, zahrát si společenské hry. V některých klubech bývá pravidlem společného 
vaření oběda. Obecně - náplň  je ponechána v převážné míře na aktivitě účastníků. 

c) Pracovník pomáhá v tomto případě s organizačním, případně materiálním zajištěním a 
plní funkci koordinátora a facilitátora aktivit. Vyptává se návštěvníků, jak se mají, zda mají 
nápad, jak čas v klubu strávit a zda od něj pro uskutečnění nápadu potřebují nějakou 
radu, podporu nebo přímo praktickou pomoc. Pracovník se snaží odolávat výzvám, aby 
vše organizoval sám – povzbuzuje návštěvníky, aby se nebáli převzít iniciativu a 
odpovědnost. 

d) Pracovník má odpovědnost za dodržování pravidel setkávání a provozního řádu (viz. 
provozní řády jednotlivých středisek a provozní řády klubů na intranetu), zajišťuje 
písemnou evidenci docházky účastníků setkání v prezenčním archu (forma není 
předepsána). 
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e) Může se stát, že pracovník zjistí, že některý z klientů má momentální potíže, starosti, 
potom mu nabídne osobní rozhovor v separátní místnosti klubu (pokud ta není 
k dispozici, zorganizuje osobní pohovor jinak – např. pozve klienta na jiné místo 
v nejbližším termínu nebo kontaktuje jeho klíčového pracovníka). 

 
 1.5.2. Klubové setkávání strukturované za účasti pracovníka 

a) Strukturovaností zde míníme předem daný program, za jehož uskutečnění někdo 
konkrétní zodpovídá. 

b) Může to být pracovník, který připraví program na základě předchozí domluvy s klienty 
(návrh pracovníka, návrhy klientů). Může to být někdo z klientů, kterého v jeho roli 
pracovník podporuje (rada, povzbuzení, praktická a organizační pomoc, zajištění 
materiálních pomůcek). 

c) Obsah může být velmi různorodý – promítání filmů, poslech hudby, přednáška, referát 
z konference. Fantazii a kreativitě se meze nekladou, na druhou stranu je fajn, když nejde 
pouze o zábavu, ale program má i informativní či přímo nácvikový přesah. 

d) Je dobré každý program na místě krátce hodnotit, co se líbilo, co by příště mohlo být 
lepší, kdy si to zopakujeme.  

e) Pokud s přípravy programu ujal některý z klientů, nemusí být výsledky vždy ideální. 
Příklad – klient má zájem ostatním přednášet o józe; přednáška je nezáživná, ostatní se 
nudí. Pracovník by se měl snažit o pozitivní přístup – pokud jsou ostatní při hodnocení 
příliš kritičtí, pracovník se snaží vypíchnout pozitivní stránky, upozornit, že nešlo o lehký 
úkol atp. Není jednoduché vyvážit potřebu chránit klienta před příliš kritickou zpětnou 
vazbou a potřebu umožnit mu se i díky kritice zlepšovat. Pomáhá znalost klienta (jak 
reaguje na kritiku) a znalost skupiny (nepsaná norma únosné kritičnosti) 

f) Pracovník má odpovědnost za dodržování pravidel setkávání a provozního řádu, zajišťuje 
písemnou evidenci docházky účastníků setkání v prezenčním archu. 

 
1.5.3. Klubová setkávání bez účasti pracovníka 

a) V podstatě nejde o poskytnutí služby, spíše o návaznou prospěšnou aktivitu, která rozvíjí 
svépomocný potenciál nemocných lidí. 

b) Pokud to místní podmínky dovolují (typ nájemní smlouvy, zamykání objektu) je vhodné 
podpořit zájem o setkávání v klubu bez přítomnosti pracovníka. Vždy to bereme jako 
projev iniciativy a samostatnosti, nikoliv úkorně jako „nezájem“ o pracovníka! 

c) Pracovník má roli „styčného důstojníka“, musí ošetřit předání a převzetí prostor po 
setkání. Instruovat návštěvníky o pravidlech užívání prostor, zacházení s el. nástroji, 
únikových východech, co dělat v případě krizové situace (koho volat). 

 
1.6. Kapacita klubových setkávání 

a) Zde neřešíme kapacitu služby, ale kapacitu prostor pro klubová setkávání (velikost, 
sociální zařízení). 

b) Setkání je potřeba organizovat tak, aby kapacita prostor nebyla přetížená, obvyklý 
maximální počet uživatelů 15 osob.  

c) Pokud zájem převyšuje kapacitu, musí středisko řešit, zda je zvl. z personálních důvodů 
možné přidat další termíny setkávání). Pokud není možné řešit jiným termínem, 
nedoporučuje se přijímat další účastníky. Při skupinovém setkávání bez účasti pracovníka 
záleží počet účastníků na domluvě neformální svépomocné skupiny, musí však být v 
souladu s provozním řádem zařízení. 

 
1.7. Klubová pravidla 

a) Je dobré, když klub má svá pravidla, rozuměj – pracovníci a uživatelé mají společně 
domluvený soubor zásad, jež všichni dodržují. Tato klubová pravidla mají samozřejmě i 
přesah do pravidel poskytování služby, v řadě bodů se stýkají. 
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b) Pravidla nemusí být nutně psaná, ale mnohdy je to lepší, zvl. v situacích, kdy si různí lidé 
různě vybavují, co si vlastně domluvili. 

c) Pravidla nemají být předem daným „zákonem“, mají vznikat z diskuse, což předejde jejich 
samoúčelnosti nebo nesrozumitelnosti. Neměl by je navrhovat pouze pracovník – ptejte 
se klientů, jak bych chtěli „ošetřit“ tu kterou situaci. 

d) Pravidla nemají být jednou provždy. Je lepší, když je to živý materiál, ke kterému se 
společně s klienty vracíme. 

e) Pravidla musí platit i pro pracovníky! 
f) Poněkud problematickou oblastí jsou sankce za nedodržování pravidel klubu, zvláště 

v bodech, které jdou nad nebo mimo rámec pravidel poskytování služby. Příklad – klub 
má pravidlo „zde se přezouváme“ (třeba proto, že se nám nechce tak často stírat 
podlahu); někdo z návštěvníků to odmítne; co s tím? zakážeme mu chodit do klubu (= 
odepřeme mu službu)? budeme mu zasílat napomenutí? asi ne…pátráme po důvodech, 
často mohou být rozumné, vyvoláme diskusi ve skupině a hledáme kompromis – někdy je 
to únavné a zdlouhavé, ale je to trénink vyjednávání a trpělivosti pro nás i klienty. 

g) Zde pro inspiraci příklady (některé ve variantách): 

• V klubu se snažíme o atmosféru klidu a pohody, proto by se měli návštěvníci 
klubu snažit vycházet spolu tolerantně a bezkonfliktně. Dodržujeme základní 
společenské chování (vzájemně se nepomlouváme, nenadáváme si, nejsme na 
sebe vulgární). 

• Do klubu docházíme v oblečení, které zápachem neobtěžuje ostatní. 

• Všichni se při vstupu do klubu přezouvají / přezouvat se není nutné. 

• Uživatelé mají k dispozici PC, které mohou používat po předchozí domluvě 
pouze za přítomnosti pracovníka / samostatně. 

• Návštěvníci se zavazují k šetrnému užívání zařízení klubu. V případě 
úmyslného poškození zařízení bude dotyčný požádán o úhradu škody až do 
výše zůstatkové hodnoty věci, která vyplývá z účetnictví. 

• V klubových prostorách platí zákaz kouření / kouřit se smí v …. 

• V klubu platí zákaz požívání, nabízení a prodeje alkoholických nápojů a 
omamných látek.  

• Do klubu docházejí všichni ve střízlivém stavu, bez intoxikace.  

• Z klubu si nic neodnášíme. Pokud máte zájem si něco vypůjčit, je třeba se 
domluvit s pracovnicí klubu a vypůjčenou věc zapsat do sešitu půjček s datem 
vypůjčení. Vše je nutné vrátit zpět ve stavu zápůjčky. 

• Drobné nákupy týkající se chodu klubu musí být předem ústně schváleny 
pracovnicí v dohodnutém rozsahu a výši. Ta také zajistí proplacení. / Drobné 
nákupy proplatit nelze. 

• Fotoaparát (pokud je majetkem klubu) se používá na společné klubové akce. 
Zapůjčit ho je možné jinému zaměstnanci (na akce PDZ), pouze se souhlasem 
pracovnice klubu. Proplácení filmů a fotografií je možné pouze se souhlasem 
pracovnice, v předem písemně odsouhlaseném a dohodnutém množství a 
ceně. 

• V případě setkávání svépomocné skupiny jsou vypracována zvláštní pravidla 
svépomocné skupiny, která jsou uložena u vedoucího střediska. / Pravidla jsou 
věcí skupiny a nikomu je sdělovat nemusí. 

• Připomínky a návrhy týkající se chodu klubu by se měly projednávat na místě, 
společně se sociální pracovnicí a všemi uživateli přítomnými v klubu. Pokud 
nedojde k dohodě na místě, pracovník informuje o vzniklé situaci tým na 
nejbližší poradě a společně dohodnou řešení. Pracovník klubu na nejbližším 
setkání informuje skupinu uživatelů o postupu řešení. 

• Na konci setkání pracovník (nebo v případě setkání bez pracovníka pověřený 
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uživatel) kontroluje: zda jsou zavřena okna a vypnuté elektrické spotřebiče, 
voda a elektrické osvětlení. Zároveň klub zamkne. 

• jak budeme v klubu uklízet – kdo a jak často se ujme kterých činností…. 
 
2. Výlety a návštěvy kulturních zařízení 
K tomu bodu pouze velmi stručně, neboť je vlastně kombinací skupinových setkání a rekondičních 
pobytů. Také zde vycházíme z běžných životních zkušeností a není potřeba detailně popisovat, jak 
zařídit např. návštěvu kina. 
a) Plánujte s ohledem na potřeby a vyjádřená přání klientů. 
b) Přihlížejte k jejich finančním možnostem, ale nenechte se odradit: je možné dojednat slevu? 

můžeme využít granty? 
c) Přihlížejte ke zdravotnímu stavu – co budeme dělat, když se někomu náhle zhorší zdravotní stav 

(viz krizové plány, viz mimořádné situace, viz též popis mimořádných situací níže u rekondičních 
pobytů)? 

d) Nemusíte být u všeho – potřebují klienti vaši přítomnost?, nestačí jen zprostředkovat 
informace? povzbudit menší skupinku, aby někam zašla sama? 

e) Spojte zábavu a trénink – spousta situací se dá využít k nácviku dovedností, zvl. sociálních a 
komunikačních, v běžném prostředí. 

f) Chce si vzít klient sebou příbuzné? V zásadě nejsme proti, ale je dobré se předem s nimi poznat. 
Výdaje si musí hradit sami. Pozor – nestane se z toho pravidlo, protože je to „jednodušší“? – 
pobavte se o tom s klientem i příbuznými předem, proč to vlastně chtějí? 

g) Využijte potenciál a znalosti klientů – chce nás někdo vzít na místo, které ho zaujalo? 
h) Hodnoťte s klienty, jaké to bylo, co se povedlo a co příště zlepšit – nejlépe na konci výlety, 

návštěvy (pokud na to mají ještě energii, jinak při nejbližší příležitosti. 
i) Fotky jsou fajn, jen pozor na zveřejňování (web, facebook, výroční zpráva) bez souhlasu. 
 

3. Rekondiční pobyty 

 

3.1.Cíle pobytu - obecné 
a) Zvýšení kvality života: řada uživatelů nemá možnost nebo schopnost změnit prostředí 

z rekreačních důvodů. 
b) Rehabilitační cíle: účast na pobytu má „místo“ v rehabilitačním plánu uživatele, zpravidla jde 

o cíle typu: 
� Uživatel dokáže aktivněji trávit a organizovat svůj volný čas. 
� Uživatel zlepší schopnost navázat, udržet a rozvíjet sociální kontakty a vztahy, 

zvýší své sociální dovednosti. 
� Uživatel je odolnější vůči stresovým faktorům (změna prostředí, soužití s lidmi 

atp.). 
 

3.2. Postupy a činnosti pobytu 
a) cílená aktivizace uživatele – podílí se na dílčích úkolech přípravy i realizace pobytu 
b) zprostředkování kontaktu uživatele s širším společenským prostředím 
c) trénink zvládání sociálních kontaktů   
d) trénink zvládání stresových faktorů spojených se změnou prostředí 
e) zvyšování samostatnosti uživatele 
f) nácvik a upevnění sociálních dovedností 

                                                                                           

3.3. Podmínky účasti uživatele na pobytu 

a) Podmínkou pro účast uživatele na pobyty je  
� smlouva s PDZ o poskytované službě 
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� doporučení k rekondičnímu pobytu od ošetřujícího psychiatra (vzor doporučení 
je k dispozici na intranetu) 

 

3.4. Postup při organizování rekondičního pobytu 

3.4.1. Plánování pobytu  

b) Za plánování pobytů zodpovídají vedoucí středisek. Vycházejí z potřeb uživatelů služeb, které 
získají díky referencím svých pracovníků. Je také možné provést dotazníkové šetření mezi 
uživateli, zda by o pobyt měli zájem. 

c) Vedoucí při plánování vycházejí také z finančních možností organizace (např. zaplatit 
pracovníkům cestovní výlohy, doporučujeme konzultovat s finanční manažerkou) i uživatelů 
(kolik si mohou dovolit utratit za pobyt při jejich omezených finančních možnostech). Finanční 
nedostatek klientů utratit peníze za pobyt je vhodné řešit hledáním možností grantů, ze kterých 
by bylo možné klientům na pobyty přispět. 

d) Vedoucí také musí přihlédnout k personálním možnostem střediska v daném roce pobyty 
zajistit. 

e) Vedoucí jsou kompetentní samostatně rozhodnout kolik pobytů, jak dlouhých a kde se daný rok 
uskuteční. Doporučuje se ještě před finálním rozhodnutím prezentovat záměry na poradě 
vedení, aby se pobyty organizované středisky zbytečně nedublovaly, resp. aby střediska mohla 
„spojit síly“ finanční i personální. 

f) Vedoucí středisek, které odpovídají za realizaci pobytu, určí koordinátora pobytu, dalšího 
pracovníka pobytu (+ náhradníky). Pracovníci mohou být z více středisek organizace.  

g) Optimální počet uživatelů na pobytu je 10. Pokud počet zájemců o pobyt přesáhne 15 osob, 
pak vedoucí střediska, které organizuje pobyt, určí třetího pracovníka pobytu. Maximální počet 
uživatelů na pobytu je 20. 

h) Koordinátor pobytu rozdělí úkoly, které je potřeba k organizačnímu i programovému zajištění 
pobytu, kontroluje je, hlásí vedoucímu střediska průběh přípravy pobytu a dbá, aby 
organizačně a programově byl pobyt zajištěn. 

i) U pobytů, kde jsou zastoupeni pracovníci z různých středisek se koordinátor pobytu sejde 
společně s dalším pracovníkem pobytu na společné koordinační schůzce, kde dohodnou 
základní postup a rozdělí úkoly. 

j) U pobytů týdenních: koordinátor pobytu, společně s dalším pracovníkem pobytu, organizují 
společná setkání s uživateli - před termínem vlastního rekondičního pobytu. Cílem těchto 
setkání je, aby se všichni zúčastnění navzájem poznali a vytvořili společně základní koncept 
programu pobytu.  Dále slouží k předání potřebných informací a dohodě o úkolech a krocích 
pro pracovníky i uživatele v souvislosti s pobytem. Také je vhodné zmínit pravidla pobytu, která 
se potom podrobněji budou probírat na začátku pobytu, viz bod 1.4.2. 

k) U rekondičních pobytů, které mají přesah do více středisek, vedoucí pobytu kontaktuje klíčové 
pracovníky uživatelů, které osobně nezná. Proběhne předání základních informací o klientovi. 

l) U víkendových rekondičních pobytů, které probíhají v rámci jednoho střediska, není nutné 
organizovat společná setkání před pobytem.  Základní koncept programu pobytu připraví 
pracovníci zajišťující pobyt. 

m) Pokud o pobyt má zájem uživatel, který má soudně určeného opatrovníka, účastní se daných 
schůzek i opatrovník. 

n) Koordinátor pobytu zjistí telefonický kontakt na psychiatra, praktického lékaře a pohotovost v 
místě pobytu.  

o) Do povinné výbavy pobytu patří lékárnička. 
 

3.4.2. Vlastní realizace pobytu 
a) Přeprava na pobyt zpravidla pobíhá hromadně veřejnou dopravou. Pokud je pobyt na 

odlehlém místě a finanční situace to dovolí, je možné nakoupit přepravu účastníků např. 
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mikrobusem přímo na místo. 
b) Hned v úvodu pobytu je potřeba se všemi účastníky probrat pravidla po průběh pobytu a 

vzájemné soužití na něm. Pravidla jsou částečně obecná a daná předem, jiná se „dolaďují“ 
společnou diskusí pracovníků a uživatelů. Hlavní témata k diskusi: 

� Bezpečí a ochrana zdraví (např. obsluhování elektrických přístrojů, únikové cesty, 
chování při požáru, včasné hlášení nastalých zdravotních potíží) 

� Pití alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek (společná domluva o 
stanovení hranic, co ještě možné je a co už ne) 

� Dodržování domácího řádu pobytového zařízení (případně seznámení se s dalšími 
provozními pokyny – dle místních specifik) 

� Pravidla vzájemného chování 
� Určení pobytových “klíčových” pracovníků (kdo z uživatelů se na koho z pracovníků 

obrací) 
� Sankce za porušení pravidel 

c) Na úvod se je také potřeba zorientovat uživatele v prostředí pobytového zařízení: 
� objekt – kde co je (WC, umývárna, jídelna/kuchyň, jednotlivé pokoje, příp. lyžárna, 

atp.) 
� okolí objektu – kde, co je (hřiště, obchody, pošta, horská služba, telefon atd.) 
� kdo je hlavní osoba, se kterou se komunikují případné nedostatky a závady objektu  

- 1. koordinátor pobytu, 2. správce objektu  
d) Pracovníci musí mít telefonické kontakty na uživatele a obráceně, ověřit, zda všichni klienti 

mají telefonní čísla na pracovníky. 
e) Někteří uživatelé nemají vlastní mobil. Proto je potřeba zjistit, kde je nejbližší veřejné 

telefonní místo, kde by si klient v případě potřeby mohl zavolat pracovníkovi (např. v případě 
rozdělení skupiny). Pokud takové veřejné místo v okolí není, je potřeba možnost nouzového 
telefonování vyjednat jinde, např. u správce chaty. Pokud ani to nejde, nastává čas pro 
improvizaci – např. domluva „pokud se ztratíme navzájem na výletě, budeme na sebe čekat 
v každou celou hodinu tam a tam…“. 

f) Vlastní náplň pobytu může být velice variabilní. Pracovníci přicházejí se základní „kostrou“, 
kterou diskutují a doplňují s uživateli. Vhodné první nebo druhý den, vhodné stanovit varianty 
dle počasí. Pozor na různorodé fyzické možnosti uživatelů (např. kolik kdo ujde kilometrů) – 
možnost rozdělení do různě výkonných skupin. 

g) Jak vypadá obvyklý den na pobytu: 
� Ráno při snídani nebo před ní - zjistit jak se kdo cítí, jak se kdo vyspal, jaké má kdo 

“slasti a strasti”. Dohoda kdy a kde se sejdeme k dopolední činnosti - tou je 
například pěší výlet v blízkém okolí + návštěva kulturního zařízení či památky (+co 
o ní kdo ví? Kdo zde již byl? Pokud nikdo nic, má pracovník připravené základní 
informace). Pracovník má také připraveny varianty pro případ, že by se někdo na 
činnost necítil a chtěl zůstat v ubytovacím zařízení nebo ušel jen část cesty atp.  

� Činnost samotná.  
� Oběd + dohoda na případném volnu po obědě, info o odpolední aktivitě+kdy a 

kde se k ní sejdeme.  
� Odpolední aktivitou může být například hraní petangue, hraní společenských her, 

první den je dobré zařadit seznamovací a stmelovací techniky a hry  
� Příprava na večeři, večeře, dohoda o večerním program  
� Večerní program může zahrnovat např. táborák, návštěvu místního kina, besedy, 

koncertu, případně odpočinek… – pracovník má na starosti koordinaci úkolů s tím 
spojených (např. kdo zajistí dřevo, kdo případnou hudbu, špekáčky, lístky…) 

� Večer proběhne hodnocení dne se všemi účastníky + společná dohoda na 
aktivitách dne příštího (musí být připraveny varianty pro různé počasí). Poté 
pracovníci provedou s uživateli zhodnocení daného dne + naplánují personální 
zajištění aktivit v dalším dni + zajištění variant kdo by v případě potřeby zůstával v 
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ubytovacím zařízení, kdo by se věnoval potřebnému zájemci individuálně 
 

3.4.3. Hodnocení pobytu 
a) Večer každého pobytového dne proběhne krátké zhodnocení při společné podvečerní 

schůzce. 
b) Na závěr pobytu mohou pracovníci od uživatelů získat písemné zhodnocení pobytu. Je to 

vhodné, abychom získali informace, jak vylepšit další pobyt. Stačí jednoduše – stručným 
dotazníkem / příklad: 
Ohodnoťte pobyt, jak se Vám líbil. Hodnocení jako ve škole – nejlepší je 1 ☺, nejhorší 5. 

� Jak jste byli spokojeni s prostředím?    
� Jak jste byli spokojeni s aktivitami pobytu?  
� Jak jste byli spokojeni s přístupem pracovníků na pobytu?  
� Co byste doporučili zlepšit:……………………………………………………………………………….. 

c) Po ukončení pobytu informuje koordinátora nejbližší poradě střediska o průběhu vedoucího 
střediska a klíčovým pracovníkům uživatelů předá potřebné informace. 

d) Po ukončení zašle koordinátor pobytu kvůli výkaznictví e-mailovou zprávu zástupci ředitele 
organizace, kde předá základní informaci o průběhu pobytu, délce trvání pobytu, počtu 
účastníků. 

  
3.4.4. Mimořádné situace během pobytu 
Metodika obsahuje samostatný článek XII. Mimořádné situace. Protože v rámci pobytů mohou 
být jak situace, tak jejich doporučená řešení trochu jiná, uvádíme je separátně i zde. 
 
c) Zdravotní potíže 

� Zranění: Pracovník PDZ na pobytu ošetří drobná zranění (např. oděrky kůže, drobné 
řezné ranky nevyžadující stehy). Rozsáhlejší nebo vážnější zranění (výron, zlomenina, 
popálenina, atd.) – pracovník provede laickou první pomoc a zajistí odbornou lékařskou 
pomoc.  

� Infekce: Pracovník zajistí odbornou lékařskou pomoc a dále se řídí instrukcemi 
přivolané odborné lékařské pomoci. 

� Virové onemocnění: Pracovník doprovodí uživatele na nejbližší zdravotní středisko. 
Dohodne s účastníkem pobytu, zda chce kontaktovat rodinné příslušníky, kteří by pro 
něho dojeli. Tím by pobyt ukončil. 

� Zhoršení duševního stavu: Individuální řešení dané situace s uživatelem – mimo 
skupinu ostatních, konzultace s klíčovým pracovníkem (telefonická), pracovník zajistí 
psychiatrickou pomoc v místě pobytu (viz výše), pracovník po konzultaci s klíčovým 
pracovníkem může kontaktovat nejbližší osobu uživatele. Pracovník se snaží 
předcházet nedobrovolné hospitalizaci. Pokud dochází k nedobrovolné hospitalizaci 
(indikuje psychiatr), může u ní pracovník asistovat. Jeho role je v této situaci 
doprovázet a podporovat uživatele.  

d) Uživatel se ztratí 
� Kontaktujeme uživatele telefonicky (všichni účastníci mají tel. číslo na oba pracovníky). 
� Uživatel telefon nezvedá – opakovaně třikrát do 1 hodiny. Pracovník ihned po hodině 

volá horskou službu, policii, tísňovou linku 112 a domlouvá se s nimi na postupu.  
� Uživatelé služeb ztraceného NEHLEDAJÍ, postupují dle pokynů pracovníků.  
� Pracovníci mohou uživatele hledat za podmínek:  

• Jeden pracovník vždy zůstává se skupinou ostatních uživatelů a jde se skupinou 
do chaty. 

• Druhý pracovník může jít hledat ztraceného pokud: 
o po předchozí domluvě s policií či horskou službou 
o společně mají domluvenou další krizovou strategii 
o pracovník může jít hledat pouze v případě, že tomu odpovídá počasí a 
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jeho síly, že zná lokalitu, má telefon  

• V případě, že je pracovník jeden, nikdy netrhá skupinu, ani ji neopustí. 
c) Konflikt mezi uživateli během pobytu 

� Situace, kdy se obě strany aktivně „zapojí“ – hádka či fyzický souboj 
� Pracovníci na jednu stranu nemusí nutně řešit všechny konflikty, někdy je lepší nechat 

dospělé lidi, aby si vše „vyříkali“, na druhou stranu průběh konfliktu zpravidla 
negativně zasahuje citlivější klienty a taky by při pasivním přístupu pracovníka mohlo 
dojít k tomu, že konflikt přeroste společensky únosnou míru a může třeba dojít i 
k ublížení na zdraví. 

� Pracovníci tedy volí na škále: vykážeme strany konfliktu, ať si jdou věci vyříkat do 

soukromí – aktivně vstupujeme a snažíme se o mediaci – voláme policii, aby zabránila 

rizikům poškození zdraví a majetku.  Nelze předem jasně stanovit, jaká volba je ta 
správná, pracovníci se operativně radí mezi sebou, vycházejí též ze znalosti dotyčných 
uživatelů. 

� Agresivní chování uživatele – viz též popis mimořádné situace v příslušném článku. 
� Vždy potřeba vyřešit, zda konfliktní účastník bude dále přítomen na rekondičním 

pobytu. Pokud ano – dojednat za jakých pravidel a podmínek, s ujednáním seznámit 
všechny účastníky. 

� Doporučení pro mediace hádek: 

• Nikdy nevytýkej příteli jeho chyby před druhými. 

• Vyhýbej se zveličování a zevšeobecňování.  

• Nepoužívej výrazy jako "vždycky", "nikdy", "nikdo". 

•  Mluv o konkrétní situaci. 

• Minulost nechte spát. Vytahování kostlivců ze skříně je nejlepší cesta ke 
konci. 

• Nesnaž se v druhém vzbudit pocit viny. 

• Nevydírej, nevyhrožuj, nemanipuluj.  

• Jednej férově - co na srdci, to na jazyku. 
d) Jeden uživatel během pobytu obtěžuje jiného uživatele nebo pracovníka 

� Co je obtěžování?: Obtěžování je jednání, které je druhou fyzickou osobou oprávněně 
vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke 
snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí. 

� Obtěžování zahrnuje tyto typy jednání: 

• snižování důstojnosti, ponižování 

• vyhrožování 

• slovní napadání 

• obviňování 

• izolace, exkluze  

• opakované zadávání úkolů, které nelze splnit  

• bezdůvodné a/nebo skryté sledování (odposlouchávání) 

• omezování 

• negativní útoky bez objektivního důvodu 
� Postup při obtěžování: 

• Zachovat klid a vyhodnotit závažnost situace. 

• Zklidnění situace 

• Daného uživatele na situaci upozorní pracovník/ci, kteří s uživateli o vzniklé situaci 
hovoří. Individuálně bez přítomnosti skupiny uživatelů. 

• Dojednání nápravy, aby se situace neopakovala 

• Uživatel seznámen se zákonným postupem 

• V případě, že se situace opakuje: 
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o pracovník ho upozorní opět ústně 
o seznámí s tím, že pokud by se situace opakovala, byli bychom nuceni 

s uživatelem předčasně ukončit pobyt 

• Ukončení: 
o s uživatelem sjednán odjezd do místa bydliště 
o pracovník seznamuje nejbližší, kontaktní osobu uživatele 

 

XI. Ukončení či přerušení služeb 
 
1.Obecná pravidla 

 
a) Dohoda o ukončení či přerušení služby musí mít písemnou formu. Výjimkou jsou situace, kdy 

uživatel toto odmítá, nebo ho nelze zastihnout. 
b) Formálně je služba ukončena rozhodnutím na poradě týmu. Rozhodnutí je uvedeno v zápisu 

porady. 
c) Formálním ukončením služby vzniká pracovníkovi povinnost zkontrolovat úplnost, správnost a 

srozumitelnost dokumentace uživatele, případně dokumentaci doplnit a zaznamenat ukončení 
či přerušení služby včetně důvodů, případně popisu situace, která k ukončení vedla. 

d) Ukončení či přerušení služby pracovník oznámí všem osobám, kterých se týká (ošetřující 
psychiatr, praktický lékař, klíčoví pracovníci služeb, které uživatel využívá, rodina uživatele, 
další osoby zahrnuté v rehabilitačním plánu). Respektuje přitom pravidla ochrany osobních 
údajů. 

 
2.Přerušení poskytování služby dohodou stran 

 
Pracovník a uživatel se shodli, že: 

a) Bylo dosaženo stanoveného cíle a uživatel další služby čerpat nechce nebo je již nepotřebuje. 
b) Cíle sice dosaženo nebylo, ale uživatel si nepřeje či nemůže dál na dosažení cíle pracovat a 

� má pro to srozumitelné důvody, 
� důvody nechce nebo neumí sdělit. 

 
2.1 Úkoly pracovníka 
a) Zjistit důvody přerušení či ukončení služby ze strany uživatele. 
b) Pracovník může uživatele asertivně přesvědčovat, aby své rozhodnutí ukončit službu změnil, 

pokud ho nepovažuje za správné či bezpečné. 
c) Společně s uživatelem zhodnotit průběh poskytování služby – pozitivní i negativní stránky, 

výsledky. 
d) Společně s uživatelem zpracovat příslušné hodnotící dotazníky. 
e) Informovat uživatele o možnosti obnovit využívání služby. 
f) Pokud je služba pouze přerušena, domluvit: 

� na jak dlouho 
� jaké okolnosti mají nastat, aby byla služba obnovena 
� předat uživateli potřebné informace (telefonní čísla, vizitky) 
� podat uživateli informace o možných jiných službách, které by mohl využít 

g) Informovat uživatele o způsobu zacházení s jeho dokumentací po ukončení služby. 
h) Vyjednat s uživatelem, koho je třeba o přerušení či ukončení služby informovat (včetně 

vyžádání si souhlasu uživatele). 
i) Všechny okolnosti týkající se přerušení či ukončení služby zaznamenat do dokumentace 

uživatele.  
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3.Přerušení služby v případě, že uživatel přestal spolupracovat 
 
Uživatel nekomunikuje, vyhýbá se schůzkám. 

 
3.1.  Úkoly pracovníka 
a) Pokusit se obnovit kontakt. Výsledkem může být obnovení spolupráce či ukončení služby 

dohodou obou stran. Pracovník může v těchto jednáních zastoupit kolega z týmu, pokud je 
důvod domnívat se, že vyhýbání se kontaktu může mít osobní rovinu. 

b) Selžou-li pokusy o kontakt s uživatelem, zaslat uživateli dopis obsahující: 
� Sdělení, že poskytování služby je přerušeno 
� Informaci o tom, že službu je možno obnovit 
� Kontaktní údaje na službu 
� Informaci o tom, jak bude nakládáno s dokumentací uživatele 
� Sdělení, koho dalšího bude pracovník informovat o ukončení služby 

c) Všechny okolnosti týkající se přerušení či ukončení služby zaznamenat do dokumentace 
uživatele. 

 
4.Přerušení služby z důvodu porušení pravidel ze strany uživatele 

 
a) Důvodem k přerušení služby je: 

� nebezpečná agrese ze strany uživatele 
� odmítnutí sdělení informací nezbytných pro chod služby (viz též kontraindikace pro 

přijetí do služby)  
� hrubé porušení pravidel pro poskytování služby 

b) Méně závažná porušení pravidel ze strany klienta by měla být řešena jinými postupy (například 
předáním uživatele jinému pracovníkovi) než ukončením služby. 

c) Ve výše uvedených případech může pracovník jednostranně přerušit službu a uživateli jasně 
sdělit, za jakých podmínek mohou znovu začít spolupracovat. Sdělení může mít formu dopisu. 

d) Stejně jako v ostatních případech je i zde naprosto nezbytné zapsat všechny okolnosti ukončení 
služby do dokumentace uživatele. 

e) Pokud je spolupráce znovu navázána, měl by pracovník minimálně jednu schůzku věnovat 
revizi důvodů k přerušení služby. Opatření snižující riziko opakování podobné situace by měla 
být zaznamenána v krizovém plánu uživatele. 

 

XII. Mimořádné situace 
 

1. 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 

příslušného 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 týmu ve středisku, protože mají informativní 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 
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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. sexuální obtěžování pracovníka uživatelem 
4. akutní zhoršení zdravotního stavu (psychického, fyzického) 
5. požívání alkoholu a jiných psychotropních látek, přechovávání zbraní či nebezpečných 

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

2. 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 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 maximální kapacitu se považuje, když pracovník na plný úvazek má 15 aktivních uživatelů 
služeb, se kterými individuálně pracuje a/nebo dosáhl ve využití fondu pracovní doby pro přímé 
poskytování služeb hranici 50%. U pracovníků na částečný úvazek se uvedené hodnoty poměrně 
přepočítají. 

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.  
2. Vedoucí střediska o vyhlášení „stop stavu“ pro svou vlastní práci s uživateli žádá ústně nebo 

e-mailem ředitele.  
3. Žadatel musí mít svůj požadavek podložen statistickými výstupy z výkaznictví.  
4. Vedoucí střediska (ředitel) po rozboru s pracovníkem o vyhlášení „stop stavu“ rozhoduje 

samostatně, tedy ho schválí nebo neschválí.  
5. Pokud nadřízený „stop stav“ schválí, pak musí také stanovit, za jak dlouho toto rozhodnutí 

přezkoumá. Doporučená maximální doba je 1 měsíc. 
6. Nadřízený rozhodnutí zapíše volnou formou a zápis uchová elektronicky ve svém počítači. 

Písemnou kopii dostane ředitel a vloží ji do osobní karty zaměstnance.  
7. O vyhlášení „stop stavu“ informuje vedoucí střediska na nejbližší střediskové poradě.  
8. Na poradě vedoucí určí, kteří další pracovníci budou jednat s novými zájemci a pracovat 

s novými uživateli namísto pracovníka, který z kapacitních důvodů nemůže přijímat nové 
uživatele. Informace a rozhodnutí vedoucí zanese do zápisu ze střediskové porady. 

e) Pokud by nastala situace, že se na maximální kapacitu dostanou všichni pracovníci v daném 
středisku, pak celé středisko nemůže přijímat nové zájemce do služeb. Používáme termín „stop 
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stav střediska“. Situace znamená, že je naplněna kapacita služby a ta musí odmítat zájemce o 
službu. 

f) O takové situaci musí vedoucí střediska bez prodlení ústně nebo e-mailem informovat ředitele. 
Informaci musí podložit statistickými výstupy z výkaznictví. Ředitel informace přezkoumá a bere ji 
na vědomí. O situaci zapíše stručný zápis, ve kterém také stanoví lhůtu, kdy bude situace 
přehodnocena, maximálně do 2 týdnů. Zápis ukládá do složky Krizové personální situace. 

g) Vedoucí zodpovídá, aby o „stop stavu střediska“ byly informovány relevantní spolupracující 
subjekty (psychiatrické ambulance, nemocnice nebo spolupracující sociální služby) a všichni 
uživatelé služeb, kterých by se snad situace mohla dotknout. 

h) Jednotliví pracovníci informují o situaci zájemce o služby. 

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

3. 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. Hrozí-li riziko fyzické agrese ze strany uživatele, pracují pracovníci ve dvojicích, minimum je 

jištění po telefonu. 
4. S výrazně nebezpečnými uživateli tým nepracuje a obrací se na lépe disponované služby 

(záchranná služba, policie) se žádostí o řešení situace. 
5. Fyzická konfrontace s agresivním uživatelem není součástí práce pracovníků sdružení. 

Nejsou k tomu připraveni a vycvičeni. V krajní situaci pracovníci reagují přiměřenou 
sebeobranou.  
 

c) Pravidla a doporučení pro pracovníky pro ohrožující situace s přiměřeně nízkým rizikem: 
1. Jestliže je zpracován s uživatelem krizový plán, který zahrnuje tuto situaci, postupovat podle 

něj. 
2. 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). 

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

nejprve úzkostný a později útočí. Proto je důležité snížit klientův pocit hrožení. 
5. Dodržovat vůči uživateli dostatečnou distanční vzdálenost = nepřibližovat se k němu blíže 

než si přeje, aktivně toto s uživatelem vyjednávat. 
6. Dodržovat odstup dostatečný k rychlé reakci na případný náhlý útok (delší než délka 

natažené paže), neotáčet se k uživateli zády. 
7. Opakovaně vybízet uživatele, aby se posadil a posadit se také, nestát nad ním (pokud tyto 

návrhy odmítne, netrvat na tom). 
8. 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. 

9. Působit klidně, hovořit s uživatelem klidným, hlubším a tišším hlasem. Mluvit pomalu, 
jednoduše formulovat. 

10. Jestliže se pracovník cítí ohrožen a selže vyjednávání s uživatelem, volat policii ČR. 
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11. Pokud jsou přítomni další uživatelé a umožňuje to situace, je potřeba se jim věnovat – 
odvést je stranou, mluvit s nimi, udržovat kontakt. 

12. Následně průběh události probrat s uživatelem, zpracovat nebo aktualizovat krizový plán, 
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. 

 

4. Sexuální obtěžování pracovníka uživatelem 

a) Popis situace: Uživatel explicitně sexuálně nebo skrytě sexuálně obtěžuje pracovnici služby. 
Explicitní obtěžování mívá podobu vulgárních či dvojsmyslných poznámek a výzev v rozhovoru, 
osahávání, může mít formu zasílání vulgárních či erotických SMS, MMS, e-mailů. Zvláštní variantou 
je anonymní zasílání. Skrytě sexuální obtěžování se zpravidla projeví tím, že uživatel pracovnici 
sleduje při pohybu ve městě, jakoby náhodou postává ve veřejných místech, kam pracovnice 
chodívá, postává před objektem, kde pracovnice bydlí atp.  
 

b) Zásady a postup řešení: 
1. Ihned reagovat, neodkládat – jasně se ohradit a vymezit chování obtěžovatele do patřičných 

mezí.  
2. Pokud jde o projev nečekaný, uživatel se tak dosud nikdy nechoval, je k úvaze nebýt tolik 

razantní a žádat o vysvětlení, proč se chování změnilo. 
3. V nejbližším termínu se poradit s nadřízeným s cílem odlišit 2 možnosti: 

� jde o neetické a ponižující chování 
� jde o chování ovlivněné nemocí (erotický blud, špatná schopnost číst 

komunikační signály) 
4. Ohledně výkladu chování je vhodné poradit se s ošetřujícím psychiatrem uživatele. Pokud to 

stávající kvalifikovaný souhlas neumožňuje, pak oslovte ředitele a uživatele nejmenujte. 
5. S uživatelem si dejte schůzku v termínu nejpozději do týdne. Ptejte se na důvody chování, 

požádejte o omluvu, opět proberte pravidla služby a pracovní charakter vztahu. Vysvětlete, 
že opakování chování bude nazřeno jako důvod k ukončení služby. 

6. Pokud je pravděpodobné, že chování je neetické a nikoliv vlivem nemoci, pokud nastávalo 
již v minulosti u jiných pracovníků či v jiných službách, může pracovník po poradě 
s nadřízeným již po první projevu sexuálního obtěžování udělit výstrahu ohledně porušení 
pravidel. 

7. Je přirozené, že pracovnice (pracovník) se cítí zraněný a dalšího setkání s uživatelem se 
obává. Může si na schůzku vyžádat doprovod kolegy nebo již v kontaktu s uživatelem 
nepokračovat a předat ho. 

6. Pokud zkušenost s pracovníkem otřásla a/nebo se situace opakuje, potom je potřeba vše 
ventilovat nejen s nadřízeným, ale i na týmové poradě. Tým má právo vědět, v jakém 
rozpoložení a proč se kolega nachází a jak to může ovlivňovat jeho pracovní fungování. 
Využijte též nejbližší externí supervizi. Pracovník si může vyžádat i individuální supervizi. 

7. Pokud se situace opakují nebo dokonce stupňují, pak je nutné vše oznámit na policii. 
8. Oznámení na policii je prakticky jediným možným postupem v případě anonymního zasílání 

sexuálně obtěžujících zpráv.  
9. V případě skrytě sexuálního obtěžování je zase obtížné se ihned ohradit. Alespoň se o to 

pokuste – neignorujte přítomnost uživatele na „vašich“ místech, ale oslovte ho ihned a 
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žádejte o vysvětlení jeho přítomnosti. Obvyklé je, že obtěžovatel se kontaktu vyhýbá a utíká 
pryč. Následující pracovník den ho kontaktujte a žádejte o blízkou schůzku. Před vše 
proberete s nadřízeným, případně žádejte o doprovod. 
 

b) Prevence: Zaměstnanci jsou seznámeni s projevy a riziky duševních chorob. Důležitá je znalost 
zdravotní anamnézy daného uživatele. Hlavní je takové chování očekávat, protože nastává 
relativně často. Vyplatí se ve fázi navazování vztahu opakovaně vysvětlovat, že můj zájem je 
profesionální a nikoliv osobní. Pracovníci někdy dělají chybu, že toto riziko obcházejí = neřeknou 
klientovi jasně a včas, že sexuální vztah s uživatelem služby není přípustný. Pozor na vyzývavé 
oblékání a chování. Nebagatelizovat! – riziko zvl. u skrytě sexuálního chování – „nic nedělá, jen 
tam tak postává a pokukuje…“. 
 

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

 
5. 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. Jestliže je zpracován s uživatelem krizový plán, postupovat podle něj. 
2. Informovat tým střediska, nebo alespoň vedoucího střediska, o vzniklé situaci a konzultovat 

možná řešení. 
3. 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.  

4. Pracovník se snaží předcházet nedobrovolné hospitalizaci. Nabízí asistenci při dobrovolné 
hospitalizaci nebo doprovod do psychiatrické ambulance. 

5. Pokud dochází k nedobrovolné hospitalizaci (indikuje psychiatr), může u ní pracovník 
asistovat. Jeho role je v této situaci doprovázet a podporovat uživatele. 

6. Pracovníkům se doporučuje mít s uživatelem pro případ náhlého zhoršení jeho zdravotního 
stavu sepsaný písemný krizový plán. 

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

zdravotní anamnézy daného uživatele, zvláště spouštěcích faktorů relapsu.  Důležité je využívat 
možnosti nástroje Krizový plán, zvláště u uživatelů s nestabilním průběhem choroby v minulosti. 
Důležité být s uživatelem v nestabilním zdravotním stavu v častém kontaktu a aktivizovat jeho 
přirozené okolí. 
 

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

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

předmětů 

a) Popis situace: 
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1. Uživatel se nachází v prostorách sdružení nebo se účastní akce pořádané sdružením. 
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 ze 
střediska, 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 ostatní členy týmu a vedoucího střediska. 
4. Jestliže se pracovník s uživatelem shodnou, že došlo k porušení pravidel, udělí mu ústní 

napomenutí a vyzve ho k odchodu ze střediska/opuštění společné akce. 
5. V případě, že uživatel trvá na tom, že podezření pracovníka není oprávněné, konzultuje 

pracovník situaci s ostatními členy týmu a vedoucím 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. 

 
6. 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 informuje ostatní členy týmu a vedoucího střediska. 
2. Pracovník ověří, zda se skutečně jedná o krádež (hledaný předmět mohl někam zapadnout, 

být v jiné kapse atd.). 
3. V případě, že se jedná o ztrátu předmětu nebo hotovosti v ceně vyšší než 1 000,- pracovník 

informuje ostatní členy týmu a vedoucího střediska. 
4. Pokud se hledaný předmět nebo hotovost bezprostředně neobjeví, je třeba zavolat policii. 
5. V případě, že se jedná o ztrátu předmětu nebo hotovosti v ceně nižší než 1 000,- Kč situace 

se řeší na nejbližší provozní poradě týmu 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 
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. 
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7. Nezvěstnost uživatele 

 
a) Definice: Nezvěstný uživatel je ten, 

1. se kterým nelze navázat kontakt v domluveném čase (nedorazil na schůzku, nebere telefon, 
není doma, neotvírá),  

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 event. tým může učinit jen základní kroky k nalezení klienta. 
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, 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 anamnézy 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 anamnézy 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. Oznámí situaci na nejbližší poradě týmu. 
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. 
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. 
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. 
5. Pracovník informuje o situaci všechny členy týmu, pro případ, že přijde nějaká informace 

v době, kdy nebude pracovník právě dosažitelný. 
6. Pracovník se pokusí zajistit, aby dostal zprávu v případě hospitalizace uživatele ve 

spádovém lůžkovém zdravotnickém zařízení. 
7. Pracovník zanechá uživateli vzkazy na místech, kde by se mohl objevit. 
8. 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. 
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9. 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 riziko duševních chorob. Důležitá je znalost 

zdravotní anamnézy daného uživatele, zvláště spouštěcích faktorů relapsu.  Důležité je být 
s uživatelem v nestabilním zdravotním stavu v častém kontaktu a aktivizovat jeho přirozené okolí.  

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

kontroluje vedoucí střediska. 
 
8.   Úmrtí uživatele 

 
a) Popis situace:  

1. Pracovník se dozví o smrti uživatele, dále zjistí od zdroje informace (ambulantní psychiatr, 
PL, policie atd.) o tom, 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. Pokud je to třeba, může pracovník pomoci rodině se zajištěním pohřbu. 
5. 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 
týmu a odborného ředitele sdružení a domluví se na společném postupu a rozdělení úkolů. 

 
d) Pravidla řešení situace: 

1. Pracovník nepracuje sám. 
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 domluví, zda příbuzní otevřou byt sami, či je 

potřeba asistence členů týmu. 
4. Otevření bytu (násilím, klíči zapůjčenými od třetí osoby bez její fyzické přítomnosti) má 

proběhnout za asistence policie. Přijatelnou alternativou je, že byt zapůjčenými klíči otevře 
pracovník v přítomnosti nejméně dvou dalších osob (pracovníků sdružení). 

5. Při podezření, že v bytě puštěný plyn je třeba zabránit výbuchu (nezvonit, nekouřit přede 
dveřmi atd.). 

6. Není-li možné získat klíče, požádá pracovník o otevření bytu policii ČR. 
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e) Dokonaná sebevražda uživatele nebo jeho pokus o ni 
1. Sebevražda uživatele představuje velkou psychickou zátěž pro pracovníka i celý tým. 

Pracovník má v takovém případě právo na podporu a pomoc spolupracovníků, ředitele a 
supervizora. 

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

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

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 týmu 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, případně dalších pracovníků mohou vyplývat ze zákona 
(povinnost spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, svědectví u soudu atd.). 

8. Pokud pozvou pozůstalí pracovníka či tým na pohřeb, je vždy dobré se zúčastnit. 
9. Pokud se pohřeb nekoná je dobré s časovým odstupem zorganizovat týmové „rozloučení 

s uživatelem“, forma záleží na týmové kultuře a dohodě v týmu. 
10. 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.  Důležité být 
s uživatelem v nestabilním zdravotním stavu v častém kontaktu a aktivizovat jeho přirozené okolí. 
  

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

 
9. Náhlý odchod pracovníka služby 

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

  
b) Doporučení pracovníkům: 

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

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

klíčového pracovníka. 
5. Zajistit zástupnost, určit nového klíčového 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. 
 
10. Pracovník se nemůže dostavit včas na schůzku 

 
a) Popis situace: Pracovník se z různých důvodů zdrží (zpoždění dopravy, věnuje se jinému akutnímu 

případu, zapomněl) a nestihne včas přijít na sjednanou schůzku s klientem. 
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b) Doporučení pracovníkům: 
1. Preventivně takovým situacím předcházet.  
2.  Informovat uživatele předem, co by měl dělat, pokud by pracovník na schůzku 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 uživateli omluvit a vysvětlit mu důvody zpoždění. 

 
e) Prevence: Mít telefon na uživatele a domluvit s ním, aby v čase schůzky byl na telefonu a mohl 

přijmout hovor.  
 
f) Evidence: zapsat do dokumentace uživatele. 
 
11. Úraz uživatele 

 
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, přivolat další pracovníky pokud jsou v dosahu. 
3. Je li to potřebné přivolat pomoc: Záchranná služba 155.  
4. Jsou-li přítomni jiní uživatelé a je-li to možné, věnuje se jeden z pracovníků přímo 

uživatelům, komunikuje s nimi, je s nimi v kontaktu. 
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.  
 
d) 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 týmu 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. 
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. 
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XIII. 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  
 
Příklady: 

 
1.1. Situace 1 
K porušení tohoto práva může dojít například, když pracovník doprovází uživatele na úřad, 
k posudkové komisi, 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. 

 
1.2. Situace 2 
K porušení tohoto práva může dojít i nepřímo – už sám kontakt s organizací jako je PDZ, je do  
určité míry stigmatizující. 

 
1.2.1. Preventivní opatření 

a) Organizace si tuto skutečnost uvědomuje, je to jeden z důvodů, proč nabízí i terénní formu 
služby. Služební auta pro práci v terénu nejsou explicitně označena jako prostředky služeb 
určeným pro cílovou skupinu duševně nemocných. 

b) Rozhodnutí uživatele k čerpání terénních služeb je zakotveno v Etickém kodexu sdružení 
(respekt ke svobodnému rozhodnutí uživatele). 

c)  Třetím osobám nejsou poskytovány informace bez písemného souhlasu uživatele. Za takovou 
informaci se považuje i samotná skutečnost, že uživatel je příjemcem služeb organizace.  

 
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. 
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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. 

 
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 průběhu volnočasové aktivity, při pobytu v  
chráněné dílně a podobně.  

 
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. 

 
3.3. Situace 3 
K porušení tohoto práva může dojít, pokud rozhovor probíhá v místnosti, která je běžně volně 
přístupná všem pracovníkům, případně i uživatelům služeb. Může se jednat i o místnost  
s telefonem. 

 
3.3.1. Preventivní opatření 

a) Pokud to je možné, pracovník schůzku s uživatelem předem plánuje, snaží se zajistit volnou 
konzultovnu (místnost k tomuto účelu zřízená) nebo místnost ve které nebude setkání rušeno.  

b) Na dveře místnosti, v níž probíhá rozhovor, se vyvěsí cedule např. nerušit. 
c) Pokud schůzka probíhá v místnosti s telefonem, doporučuje se telefon vypnout.  
d) Pracovník si během naplánované schůzky nevyřizuje telefonní hovory netýkající se uživatele, 

doporučuje se mobilní telefon vypnout nebo nastavit volbu „tiché vyzvánění“. 
e)  Respekt k soukromí uživatele je zakotven v Etickém kodexu 

  

3.4. Situace 4 
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.). 

 
3.4.1. 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. 

 
3.5. Situace 5 
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Pracovník při terénní práci vstupuje do soukromého prostoru uživatele – například do jeho bytu,  
Mohl by nevhodným způsobem komentovat jeho životní styl nebo zájmy. 

 
3.5.1. Preventivní opatření 

a) Pracovník se soustředí na okolnosti, které jsou důležité pro spolupráci s uživatelem.  
b) Zdrží se nevhodných poznámek o jeho životním stylu.  
c)  Pracovník si uvědomuje fakt, že není nástrojem sociální kontroly ale „pozvanou návštěvou“, 

nementoruje tedy a chová se podle toho.  
d) Respekt k soukromí uživatele je zakotven v Etickém kodexu. 

 
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 úklid prostor, ve kterých probíhají služby, úklid služebního  
automobilu a podobně. 

 
4.1.1. Preventivní opatření 

a) Uživatelé pracují výhradně na základě pracovních smluv eventuelně smluv o konání práce 
mimo pracovní poměr.  

b) Odměňováni jsou podle platné legislativy. 
 

5.Právo na přiměřené hmotné zabezpečení, zvláště při ztrátě či oslabení výdělečných možností  
 

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.  
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. Právo na přiměřenou životní úroveň, včetně potravy, šatstva, bydlení, lékařské péče a 
nezbytných sociálních služeb  

 

6.1. Příklad situace 
K porušení tohoto práva by mohlo dojít v situaci, kdy zájemce o službu sice splňuje podmínky pro  
vstup do služby, ale je zjevné, že spolupráce s ním bude z nějakého důvodu obtížná. Pracovník  
nebo zařízení by mohli hledat záminku pro neposkytnutí služby. 

 
6.1.1. Preventivní opatření 

a) Pracovník je povinen postupovat podle zákona – jestliže zájemce splňuje podmínky pro vstup 
do služby nastavené organizací a je volná kapacita služeb, nesmí ho nijak diskriminovat. 

b)  Pracovník v takovém případě vyjednává o převzetí „obtížného uživatele“ v týmu. 
c)  Respekt k jedinečnosti a povinnost naplňovat práva uživatele je stanovena v Etickém kodexu. 

 

7. Postup v případě, že dojde k porušení práv uživatelů 
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a) Situací kdy může dojít k porušení práv uživatelů nebo ke střetu zájmů je celá řada. Nejdůležitější 
z nich byly vytipovány a jsou popsány v tomto operačním manuálu. 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 týmová 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. 
 

8. Vyřizování stížností  
 
a)  Způsob podávání a řešení stížností uživatelů služeb řeší organizační směrnice S0604. 

g) Způsob podávání a řešení stížností zaměstnanců sdružení řeší Personální předpis P0702. 

XIV. Vybrané oblasti střetu zájmů 

1. Pracovní doba versus potřeby uživatele 
 

1.1. Popis situace 
Organizace má stanovenou dobu poskytování sociálních služeb (9-17 všední dny).  

 
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 situace je vážná a 

poskytnout službu mimo obvyklou dobu poskytování služby.  
c) Výjimku tvoří předem naplánované intervence např. doprovody na úřední jednání apod., kdy je 

nutné vydat se na cestu dřív.  
d) Pro krizové situace se snaží pracovník zahrnout tuto eventualitu do krizového plánu (využití 

dostupných nonstop služeb apod.)  
 

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 
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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 týmu a  
respektují uzavřenou týmovou dohodu nebo pokyn ředitele. 

 
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 

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 
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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 tým střediska 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. 

c) Pracovník se snaží předcházet nedobrovolné hospitalizaci. Nabízí asistenci při dobrovolné 
hospitalizaci. 

d) Pokud dochází k nedobrovolné hospitalizaci (indikuje psychiatr), může u ní pracovník asistovat. 
Jeho role je v této situaci doprovázet a podporovat uživatele. 

e) Pracovníkům se doporučuje mít s uživatelem pro případ náhlého zhoršení jeho zdravotního 
stavu sepsaný písemný krizový plán. 
 

 

XIV. Přílohy 
 

Samostatnými nečíslovanými přílohami jsou metodiky pro různé typy nácviků. Metodiky si vytvářejí 
jednotlivá střediska. Připomínkuje a schvaluje je ředitel. Ostatní střediska se jimi mohou inspirovat 
při vytváření vlastní metodik nácviků. Metodiky nácviků jsou uloženy v samostatné složce na 
intranetu v metodické sekci. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


