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ÚVOD 
Již druhé desetiletí se v naší zemi snažíme rozši�ovat a 

zkvalit�ovat sí� sociálních služeb. Tato cesta spo�ívá nejen v modernizaci 

materiálního vybavení a prost�edí, ve kterém se služby poskytují, ale i ve 

zm�n� p�ístupu k uživatel�m služeb. D�raz je kladen p�edevším na 

dodržování lidských práv a individuální p�izp�sobování služby.   

Oblasti, které byly v rámci odborné diskuse kvalifikovány jako 

klí�ové pro stanovení kvality služby, byly formulovány v roce 2002 do 

Standard� kvality sociálních služeb (dále Standardy).   

Ve své práci jsem se zam��ila na jeden z t�chto patnácti Standard� 

– individuální plánování služby, a to ve specifickém typu služeb – 

domovech pro seniory. Pot�eba individualizace služeb je zjevná práv� a 

p�edevším v pobytových za�ízeních, kde jsou lidé na služb� závislí 

v základních životních oblastech, a poskytovatel služby má tak nad 

uživatelem zna�nou moc. Dodržování lidských práv, míra soukromí, 

možnost svobodné volby, individuální uzp�sobení rytmu dne, možnost mít 

sv�j život alespo� �áste�n� ve svých rukou – to vše jsou velmi pal�ivé 

momenty v kvalit� pobytových sociálních služeb.  

 Standard individuálního plánování je p�ístupem k poskytování 

sociálních služeb, jehož prost�ednictvím by m�la služba reagovat na 

reálné a individuální pot�eby jednotlivc�. Pot�eby jsou práv� tím, z �eho 

se p�i individuálním plánování vychází. Má tak být upoušt�no od modelu 

služby, která je nastavena pro všechny uživatele stejn�, bez ohledu na 

jejich reálné pot�eby.  

Cílem tohoto textu je tedy poskytnout �tená�i na jedné stran� 

uvedení do problematiky Standard� a specificky do jednoho z nich –  

teorie individuálního plánování služby (a to p�edevším v kontextu domov� 

pro seniory) – a na druhé stran� p�edstavit �tená�i praktické zkušenosti a 

p�íklady „dobré praxe“ v plánování služby t�ech domov� pro seniory 

v �eské republice.  

 Práce je strukturovaná do �ty� teoretických kapitol a jedné 

praktické. V prvních kapitolách se snažím p�iblížit kontext problematiky 
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individuálního plánování v sociálních službách, tedy co jsou to sociální 

služby a jakým vývojem v sou�asné dob� u nás procházejí.  

Ve druhé kapitole se v�nuji kvalit� sociálních služeb a tomu, jaká 

služba je kvalitní a jak kvalitu m��it a sledovat. P�edstavuji zde národní 

dokument Standardy kvality sociálních služeb jako první normativ 

v �eské republice v oblasti kvality sociálních služeb. 

V další kapitole se již v�nuji specificky standardu �íslo 5 – 

Individuální plánování služby. Snažím se p�iblížit pojem individuální 

plánování a jeho p�ínos pro zkvalit�ování sociálních služeb. P�ibližuji 

základní principy plánování, možný pr�b�h, cíle a hranice plánování. 

Zastavuji se i u pojmu klí�ový pracovník, jeho role v individuálním 

plánování a rozsahu jeho kompetencí. Vzhledem k tomu, že t�žišt� 

individuálního plánování spo�ívá v rozhovoru o pot�ebách uživatele, 

v�nuji se krátce otázce lidských pot�eb. 

Poslední kapitola obsahuje zastavení u n�kolika p�ístup� a technik, 

které mohou být inspirativní pro praxi individuálního plánování v kontextu 

domov� pro seniory. V�nuji se um�ní vést rozhovor a krátce se zastavuji 

u n�kolika zp�sob� komunikace s obtížn� komunikujícími uživateli.   

 Praktická �ást textu se v�nuje p�edstavení systém� plánování 

služby ve t�ech domovech pro seniory naší republiky, kde již mají s tímto 

p�ístupem zkušenosti. Po stru�ném seznámení s plánováním v daných 

domovech uvádím své hodnocení daných systém� metodou analýzy 

SWOT. 

  

Jako studentka sociální práce za sebou sice nemám mnoho let 

praxe s cílovou skupinou, o které píši. Sv�j text však zakládám na studiu 

dostupných materiál�, �eských i zahrani�ních, které se problematikou 

plánování sociální služby zabývají. Dále stavím na svých osobních 

zkušenostech z návšt�v v r�zných domovech pro seniory, na setkávání 

s pracovníky v p�ímé pé�i a také s �editeli domov�. S nimi jsem 

v pravidelném kontaktu v rámci vzd�lávacích projekt� v zavád�ní 

Standard� do praxe, které organizuje Centrum pro kvalitu a standardy p�i 

Národním vzd�lávacím fondu (CEKAS – NVF), kde pracuji.  
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 Za cenné podn�ty, p�ipomínky, podporu a �as d�kuji Old�ichu 

Matouškovi,  Martinu Haiclovi, Han� Mazalové, Iren� Tomešové, Ludmile 

Sazimové, Martin� Pemlové, Vilému Anton�, Vítu Hýblovi a Martin� 

Cibulkové. Za ochotu a v�novaný �as d�kuji také �editelkám, pracovník�m 

a klient�m t�í citovaných domov� pro seniory.  
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1. SOU�ASNÝ STAV PROBLEMATIKY - KONTEXT 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   

1.1 Sociální služby  

Ocitne-li se �lov�k v nep�íznivé sociální situaci, v�tšinou se nejprve 

obrací na pomoc své rodiny �i blízkých. A� již je p�í�inou oné nep�íznivé 

situace v�k, zdravotní stav �i jiné okolnosti, rodina bývá první instancí, 

kde �lov�k hledá pomoc. Sociální služby vstupují do života �lov�ka 

v�tšinou až v p�ípadech, kdy kolem sebe doty�ný nemá pevnou sociální 

sí� p�íbuzných, p�átel a známých, �i když jeho problémy p�esahují 

možnosti laické pomoci.  

Smyslem sociálních služeb je p�edevším podpo�it takovéhoto 

�lov�ka natolik, aby mohl co nejdéle setrvat ve svém p�irozeném 

prost�edí. Tento princip „sociálního za�le�ování a prevence sociálního 

vylou�ení“ však nenapl�ují všechny stávající sociální služby u nás. 

P�edevším tento princip nenapl�ují služby pobytového typu, které se 

obrací jiným sm�rem. Uzavírají �lov�ka od okolního sv�ta svými zdmi, 

svým režimem a atmosférou se blíží více nemocni�nímu prost�edí. �asto 

nad tímto typem služeb visí otazník dodržování lidských práv.  

U nás jsou pobytové služby, ústavy všeho druhu, p�edevším 

poz�statkem z dob komunistického režimu. Toto období, pokoušející se 

uklidit všechno jiné, co by budilo pohoršení a problémy, pod koberec, 

odsunulo lidi ekonomicky „nevyužitelné“ za zdi ústav�, daleko od m�st. 

V západní Evrop� se proti tomuto trendu již v 70. letech 20. století 

postavila myšlenka „deinstitucionalizace“ a v mnoha zemích za�ali 

p�edstavitelé tohoto  sm�ru �init kroky k odstran�ní izolace lidí v ústavech. 

Za�ala r�st nabídka služeb ambulantních a terénních, které m�ly pomoci 

bývalým ústavním „pacient�m“ za�lenit se s dostate�nou podporou zp�t 

do b�žného života. 

V �eské republice se po�ala myšlenka deinstitucionalizace 

realizovat až po pádu totality. Vznik neziskového sektoru a sít� sociálních 

služeb poskytovaných neziskovými organizacemi jednozna�n� posílil 

ambulantní a terénní typy služeb. Neziskové organizace za�aly zakládat 



 10 

chrán�ná bydlení, chrán�né dílny, podporované zam�stnávání, denní 

centra a poradny, a tím budovaly a budují alternativu ústavním sociálním 

službám.   

Ur�itá etapa porevolu�ního vývoje sociálních služeb se uzav�ela 

tento rok, kdy vešel v platnost první zákon, který se v�nuje oblasti 

sociálních služeb. Od 1. ledna tohoto roku (2007) upravuje sociální služby 

nový zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen zákon o so-

ciálních službách). Schválení zákona o sociálních službách je v sociální 

oblasti velkou událostí, na kterou se �ekalo již od po�átku devadesátých 

let. Jde o první zákon, který u nás upravuje postavení sociálního 

pracovníka a m�ní systém financování služeb – dává finance do rukou 

pot�ebným lidem, aby ti sami rozhodli, kterou službu si „nakoupí“. Tím se 

do sociálních služeb dostává nový prvek – konkurence. Princip tržní 

konkurence by m�l mimo jiné poskytovatele služeb (vedle dalších tlak� 

„seshora“) p�im�t také k soust�ed�ní na kvalitu služeb. Dle Stru�ného 

pr�vodce novým zákonem1 je d�ležitým principem, který je obsažen 

v novém zákon�, také možnost kombinovat r�zné typy služeb dle pot�eb 

daného �lov�ka. Vedle toho také samoz�ejm� existuje možnost 

kombinovat pomoc služeb s pomocí rodiny.  

P�es všechny výtky, které k novému zákonu mohou vyvstávat, je 

zákon d�ležitým krokem k modernizaci sociálních služeb u nás.  

Sociální služby se dle tohoto zákona d�lí na t�i základní oblasti: 

sociální poradenství, sociální pé�i a sociální prevenci.  

Sociální poradenství poskytuje osobám pot�ebné informace 

k �ešení jejich nep�íznivé situace. Základní poradenství by m�lo být 

sou�ástí poskytování všech sociálních služeb. Odborné poradenství je 

pak poskytováno ve specializovaných typech služeb jako jsou ob�anské �i 

manželské poradny nebo poradny, které jsou vymezeny p�esnou cílovou 

skupinou, tedy poradny pro seniory, lidi se zdravotním postižením, 

psychickou nemocí atd. 

Sociální pé�e napomáhá lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou 

sob�sta�nost a umožnit zapojení do b�žného života. Služby sociální pé�e 

                                                 
1 Stru�ný pr�vodce zákonem o sociálních službách, MPSV 2006 
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zabezpe�ují základní životní pot�eby. Mezi služby sociální pé�e pat�í 

nap�iklad osobní asistence, pe�ovatelská služba, chrán�né bydlení, 

centra denních služeb, domovy pro seniory aj. 

Sociální prevence napomáhá p�edcházet sociálnímu vylou�ení 

osob. Služby sociální prevence také napomáhají ochránit spole�nost od 

ší�ení nežádoucích jev�. Mezi tyto služby pat�í nap�íklad nízkoprahová 

centra pro d�ti a mládež, krizová pomoc, domy na p�l cesty, azylové 

domy, terapeutické komunity aj. 

Sociální služby jsou d�leny také dle místa jejich poskytování. 

Prvním typem v tomto smyslu jsou služby terénní. Ty jsou poskytovány 

v p�irozeném prost�edí uživatele, tedy nej�ast�ji tam, kde doty�ný bydlí, 

pracuje, vzd�lává se atd. Dalším typem v tomto d�lení jsou služby 

ambulantní, za kterými �lov�k sám �i s pomocí dochází. Posledním 

typem sociálních služeb dle místa poskytování jsou služby pobytové. 

Tento typ služeb je spojen s ubytováním v za�ízení sociálních služeb.  

Jak zmi�uji výše, hlavní problém v modernizaci sociálních služeb   

u nás leží v oblasti služeb pobytových. V dalších kapitolách se proto 

v�nuji tématu nutné transformace pobytových služeb do jiných forem 

služeb na jedné stran� a zvýšení kvality služeb u t�ch, které nemohou 

být transformovány. 

 

1.2 Reforma sociálních služeb (transformace a kvalita)  

Náš systém sociálních služeb je po 40 letech nemožnosti 

komunikace se západem a nemožnosti sledovat rozvoj a nové p�ístupy 

v této oblasti v mnoha ohledech daleko za západním standardem. 

Doposud neexistující kontrola kvality poskytovaných služeb, 

nekvalifikovaný a koncep�n� nevzd�lávaný personál, nevyhovující 

podmínky pobytových služeb umíst�ných v rozlehlých budovách bývalých 

zámk� atp. jsou z velké �ásti d�sledky této mnohaleté izolace, a také 

d�sledkem politického p�esv�d�ení o neexistenci sociálních problém� a 

nepot�ebnosti sociální práce jako oboru. 

 Po roce 1989 jsme tedy dostali šanci systém sociálních služeb 

reformovat. Nejen rozši�ovat nabídku nových druh� sociálních služeb, ale 
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také zvyšovat jejich kvalitu. Z mnoha d�vod� tento proces trvá již 17 let a  

nyní kone�n� stojíme p�ed prvním pokusem zavést jednotné standardy 

vyžadující kvalitu služby, které budou závazné a kontrolované inspekcemi 

kvality.  

Proces demokratizace spole�nosti s sebou p�inesl mimo jiné také 

zam��ení pozornosti na lidská práva. A práv� jednou z kritických oblastí 

spole�enského života v oblasti dodržování práv byly (a bohužel stále jsou) 

pobytové sociální služby. V r�zných typech pobytových služeb (ústavy 

sociální pé�e pro lidi s mentálním postižením, domovy d�chodc� atp.) 

docházelo po léta k omezování práva na soukromí, d�stojné životní 

podmínky, svobodu rozhodování o svém život� atp. Ze z�etele t�chto 

institucí se �asto ztrácelo v�domí lidské individuality a jedine�nosti.  

Reakce na tyto problémy se odehrává na n�kolika úrovních. První 

úrovní je již zmín�ná transformace pobytových služeb v sou�asné 

dob� podpo�ená ministerským dokumentem Koncepce podpory 

transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, 

poskytovaných v p�irozené komunit� uživatele a podporující sociální 

za�len�ní uživatele do spole�nosti.  (MPSV, 2006, dále jen Koncepce). 

O pobytové služby je mezi lidmi stále velký zájem. Kapacita 

domov� pro seniory nesta�í, v po�adnících �ekají tisíce lidí. Po�adníky do 

ústav� sociální pé�e jsou dle Koncepce podobn� rozsáhlé. Nejde však    

o kvalitu a dobrou pov�st, která by motivovala lidi k podání žádosti do 

takovéto služby. Jedná se spíše o nedostate�nou sí� alternativních 

služeb, které by umož�ovaly lidem žít v p�irozeném prost�edí ve své 

komunit�. 

Koncepce MPSV proto slibuje, že p�edm�tem podpory ministerstva 

se stanou takové služby, které podpo�í možnost transformace pobytových 

služeb (tedy služby ambulantní a terénní), dále ministerstvo skrze 

Koncepci slibuje zm�nu dota�ní politiky, která by zd�raznila investice do 

terénních a ambulantních služeb, a slibuje revizi a redukci výstavby 

nových pobytových za�ízení. Finan�ní zdroje by m�ly být sm�rovány 

k podpo�e vzniku chrán�ných byt� a dom� v p�irozené zástavb�. Zdrojem 

pro výše zmín�né zm�ny by pro nastávající plánovací období (2007-2013) 

m�ly být evropské fondy. 
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Ne všechna pobytová za�ízení však bude možné p�em�nit na jiné 

typy služeb. Ur�ité procento pobytových služeb bude nutné v síti 

sociálních služeb zanechat. Tato za�ízení však musí poskytovat služby na 

základ� princip� kvality, humanizace a individualizace, jak jsou 

prezentovány nap�íklad v Bílé knize sociálních služeb.2 

Práv� snaha zajistit kvalitní poskytování sociálních služeb, které 

by respektovaly principy humanizace a individuálního p�ístupu, vedla 

k formulování závazné normy stanovující standard kvality pro poskytování 

sociálních služeb. Do této doby neexistoval nástroj, kterým by se dalo 

hodnotit, jak kvalitní služby jsou poskytovány. Nyní již takováto závazná 

norma existuje a jsou jí práv� národní Standardy kvality sociálních 

služeb, které vydala MPSV nejprve v roce 2002 jako pracovní materiál a 

v listopadu 2006 byly publikovány ve vyhlášce �íslo 505 k novému zákonu 

o sociálních službách (dále Vyhláška), a staly se tak sou�ástí naší 

legislativy. Zvlášt� v p�ípad� pobytových služeb jsou tyto standardy 

d�ležité, nebo� nutí poskytovatele služeb zm�nit zab�hlé systémy, které 

nerespektovaly práva a pot�eby uživatel� služby. Ke Standard�m se 

vrátím ješt� pozd�ji ve speciální kapitole.   

Vedle zam��ení na kvalitu služeb byla v procesu reformy sociálních 

služeb akcentována ješt� další rovina – dostupnost služeb. Dostupnost 

služeb byla a je �ešena v rámci tzv. komunitního plánování. Komunitní 

plánování sociálních služeb3 je metoda, v rámci které by se m�la 

zmapovat stávají sí� sociálních služeb a m�ly by se najít ty služby, které 

v daných regionech chybí. Podstatou komunitního plánování sociálních 

služeb je, že sí� služeb by m�la být vytvo�ena na základ� pot�eb obyvatel 

dané komunity, tedy ne rozhodnutím autority shora. V rámci komunitního 

plánování sociálních služeb se tedy setkávají p�edstavitelé obcí s ob�any 

a diskutují nad tím, co místní komunit� chybí. 

Dle n�kterých odborník� (Úlehla, 2004) je odd�lenost aktivit 

v oblasti zlepšení dostupnosti služeb a zlepšení jejich kvality (tedy rovina 
                                                 
2 t�mito principy jsou: 1) Nezávislost a autonomie uživatel, 2) Za�len�ní a integrace, 3) 
Respektování pot�eb, 4) Partnerství, 5) Kvalita, 6) Rovnost bez diskriminace, 7) Národní 
standardy, rozhodování  (Bílá kniha sociálních služeb, MPSV 2003) 
3 v zákon� 108/2006 Sb. o sociálních službách se mluví o „st�edn�dobém plánu rozvoje sociálních 
služeb“, což je používáno jako synonymum ke staršímu ozna�ení „komunitní plánování sociálních 
služeb“. Z�stávám zde u starší terminologie. 
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komunitního plánování a rovina práce na Standardech kvality) neš�astná 

a je nutné tyto dv� oblasti znovu propojovat jak personáln�, tak 

koncep�n�. „Komunitní plánování m�že t�žit z výsledk� práce na 

zavád�ní standard� a naopak mnoho nutného ke zlepšení kvality a 

napln�ní standard� není možné �ešit jinak než komunitním plánováním.“ 

(Úlehla, 2004) 

 

Zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, 

komunitní plánování sociálních služeb, transformace pobytových 

sociálních služeb – to vše jsou živá a stále aktuální témata. Toto období 

plné zm�n a nových požadavk� je velmi d�ležité a v ur�itém smyslu 

p�elomové na cest� ke kvalitním a moderním sociálním službám u nás. 
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2. KVALITA A STANDARDY KVALITY 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

2.1 O kvalit�  

Kvalita je v komer�ní oblasti vnímána p�edevším jako základní 

p�edpoklad pro konkurenceschopnost výrobk� na trhu. Platí to jak         

v oblasti pr�myslu a obchodu, tak i služeb. Mnoho firem si již dávno 

uv�domilo, že snaha o kvalitu zvýší úsp�ch jejich výrobk� u po-

tencionálních zákazník�. Proto v podnicích existuje tzv. management 

jakosti (neboli �ízení kvality). Ve v�tších výrobních firmách mají 

vy�len�no odd�lení pro kontrolu výrobk�, kde se kvalita na konci 

výrobního procesu testuje a kontroluje. 

P�ístup ke kvalit� jako k základu pro konkurenceschopnost firmy, 

který je vlastní obchodu a pr�myslu, není doposud vžit v oblasti sociálních 

služeb. Sociální služby se v�tšinou nesnaží ulovit zákazníka a nejsou 

motivovány ho lákat na dobrou kvalitu svých služeb, jako je tomu ve 

výrobní (tržní) oblasti. Snaha o kvalitu je v sociální sfé�e dominantou 

spíše neziskového sektoru a bývá v�tšinou motivována osobní 

zainteresovaností na „poslání“ služby a zp�sobem financování. 

S probíhajícími zm�nami v sociální oblasti však p�ichází prvek 

konkurence i do sociálních oblasti. Tato zm�na souvisí se zm�nou 

financování sociálních služeb, jak je nastavená v zákon� o sociálních 

službách. Narozdíl od minulých dob, kdy byla financována za�ízení, 

dostane nyní peníze p�ímo uživatel. Ten si pak m�že zvolit (nakoupit) 

službu �i kombinaci služeb dle svých pot�eb a p�ání. Uživatel má tedy 

poprvé moc ur�ovat, komu sv�j p�ísp�vek na pé�i dá a jakou službu a 

v jaké kvalit� si za n�j nakoupí. Poskytovatelé služeb tak budou 

motivováni ke zvyšování kvality i díky vytvo�ení tlaku konkuren�ního 

prost�edí. 

Tato zm�na finan�ních vztah� mezi uživatelem a poskytovatelem 

služeb se m�že odrazit i do sebev�domí a v�domí vlastních práv klienta. 
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Uv�dom�ní pot�eby kvality v r�zných oblastech spole�enského 

života vzr�stalo po celém sv�t� b�hem devadesátých let. Ve více jak 80ti 

zemích sv�ta vznikaly národní programy podpory jakosti.4  

Stejn� tomu bylo i v �eské republice, p�estože s malým (ale 

logickým) zpožd�ním. V roce 2000 bylo p�ijato usnesení vlády �R5, kde 

se definovala Národní politika jakosti jako souhrn „metod a nástroj� 

ovliv�ování jakosti výrobk�, služeb, �inností v rámci národní ekonomiky a 

služeb ve�ejné správy.“ (server Národního informa�ního st�ediska pro 

podporu jakosti www.njp.cz)  

Vrcholným poradním orgánem vlády �R v oblasti uplat�ování 

Národní politiky podpory jakosti je Rada �R pro jakost, která spadá pod 

Ministerstvo pr�myslu a obchodu. P�es resortní p�sobnost zasahuje 

�innost této Rady i do sociálních služeb. Nap�íklad v roce 2005 ud�lovala 

Rada pro jakost ceny kvality i v sociální sfé�e. 

Národní politika jakosti samoz�ejm� vychází z kontextu evropské 

politiky. Na evropské úrovni je relevantním dokumentem Evropská charta 

jakosti. Charta p�ipomíná kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti na 

globálním trhu: „…aby organizace byly konkurenceschopné, musí 

reagovat p�esn� na pot�eby a o�ekávání zákazník� a uživatel�.“ 

(Evropská charta jakosti, Pa�íž 1998) 

Pro kvalitu je tedy stejn� jako v komer�ní i v sociální sfé�e velmi 

d�ležité znát pot�eby a p�ání klienta, a um�t na n� svou službou 

(výrobkem) reagovat.  

 

2.2 Kvalita sociálních služeb  

Sociální služby jsou rozli�né dle cílové skupiny, na kterou se 

zam��ují. Škála cílových skupin je opravdu rozsáhlá – a� jde o lidi 

s mentálním postižením, d�ti i dosp�lé, lidi závislé na návykových látkách, 

lidi s duševní nemocí, seniory6 atd. Vedle toho se také za�ízení sociálních 

služeb liší dle toho, kdo je z�izuje – ministerstvo, kraj, m�sto, �i jde o 

                                                 
4 Zahrani�ní zkušenosti s politikou podpory jakosti, p�íloha 4 k usnesení vlády �R �.458 
5 Usnesení vlády �R �. 458 ze dne 10. 5. 2000 
6 V zahrani�ní literatu�e se m�žeme setkat i s ozna�ením skupiny uživatel: „závislí sta�í lidé“ 
(dependent old people) �ímž nep�edpokládáme, že všichni senio�i musí být uživateli sociálních 
služeb.  
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službu poskytovanou neziskovou (církevní), �i soukromou organizací. 

R�znorodost z�izovatel�, kte�í t�eba na „svá“ za�ízení ani p�íliš 

nedohlížejí, nepodporují je, je jedním z d�vod�, pro� je nutné p�istoupit ke 

kontrolování kvality poskytovaných služeb. 

Jsou zde však i další d�vody. Sociální služby se od jiných služeb 

liší. Jestliže si v cestovní kancelá�i koupím zájezd a nebudu spokojena, 

mám zkažený jeden týden v roce a p�íští rok si vyberu jinou cestovní 

agenturu. Stejn� se mohu rozhodovat u kade�níka atd. Tyto služby jsou 

�asov� ohrani�ené a neovliv�ují celý náš život, ale pouze n�jaký jeho 

aspekt (upravené vlasy). U sociálních služeb a speciáln� t�ch pobytových 

je tomu jinak. �lov�k se na n� obrací v tíživé životní situaci, kdy je 

bezradný a lehce zranitelný, �asto má n�jaké postižení, které ho 

v kontaktu s ostatními staví do „slabší pozice“. Jde o situaci, která �asto 

ovliv�uje celý jeho život. Doty�ný �lov�k nemá kde bydlet, nezvládá pé�i  

o své postižené dít�, není schopen sebeobsluhy po n�jakém zran�ní, 

m�že trp�t n�kterou z forem demence, m�že mít r�zné stupn� mentálního 

postižení nebo zkušenost s duševní nemocí. Specifikum sociálních služeb 

je v tom, že klientem je �lov�k, který �asto neumí vyhodnotit situaci a 

ú�inn� se bránit poškozování svých práv. Vliv a moc pracovník� 

v sociálních službách je velký a stejn� také riziko toho, že svou moc 

zneužijí. 

Toto riziko existuje ve všech typech sociálních služeb. V p�ípad� 

poradenství m�že špatná rada, a� už je špatná obsahem �i formou 

sd�lení, zp�sobit mnoho škody v lidském život�. Více je však moc 

pracovník� z�etelná v oblasti pobytových služeb. V p�ípad� t�chto služeb 

má pracovník navíc moc nad všemi aspekty života klienta. Na rozdíl od 

poradenských služeb, kam klient p�ijde a odejde, v pobytovém za�ízení 

klient bydlí, stravuje se, tráví své osobní volno, navazuje vztahy. To vše 

�asto za asistence, odpory a „dohledu“ personálu. Personál rozhoduje     

o st�hování z pokoje na pokoj, o výjimce v režimu stravování atd.  

D�vody pro sledování kvality v sociálních službách jsou tedy dle 

mého názoru p�edevším tyto: 

��Velká r�znorodost z�izovatel� a poskytovatel� služeb 

��Specifikum klientely sociálních služeb (lidé zranitelní) 
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��Velká moc pracovník� nad životem klient� (p�edevším 

v pobytových za�ízeních). 

 

Z t�chto uvedených d�vod� a z mnoha dalších vyvstala pot�eba 

kvalitu služeb monitorovat, hodnotit, sjednotit úrove� poskytovaných 

služeb, a pro ve�ejnost ji tak u�init �iteln�jší. P�edevším pak bylo t�eba, 

aby byla stanovena jednotná a hlavn� závazná norma ur�ující, co je a co 

není kvalitní služba.  

Kvalita sociálních služeb nespo�ívá pouze v tom, v jakém prost�edí 

jsou služby poskytovány – jaké je materiální zabezpe�ení služby, vzhled 

budovy (nap�. ponuré, studené..), vzhled pokoj�, jejich velikost, odbornost 

služeb. Kvalita spo�ívá také a p�edevším v lidech, kte�í službu poskytují, 

v jejich p�ístupu k práci a ke klient�m. Lidé jsou nositeli atmosféry 

v za�ízení, t�eba i v tom, které se potýká s materiálními problémy, lidé 

rozhodují o tom, jak naloží s mocí, kterou jim jejich role poskytuje. 

Kdybych se m�la vyjád�it frází: úsm�v a milé slovo �lov�ka nic nestojí. 

Nelze se v tomto p�ípad� vymlouvat na malé finan�ní možnosti za�ízení, 

�i nedostatek kvalifikovaného personálu. Kvalita dle mého názoru opravdu 

spo�ívá p�edevším v tom, jaké vztahy v za�ízení panují, jak mezi 

personálem a klienty, tak i uvnit� pracovního týmu a uvnit� komunity 

klient�. 

 

2.3 Jak mohu kvalitu sociální služby hodnotit?  

V p�ípad� materiálních hmatatelných výrobk� je zjiš�ování kvality 

jednodušší, než je tomu v oblasti služeb. V továrn� se funk�nost výrobku 

m�že testovat všemi možnými zp�soby. Výrobek je vystavován 

extrémním podmínkám, testována je vodot�snost a další vlastnosti. Jak 

ale hodnotit kvalitu služeb? Služba je �innost poskytovaná lidmi lidem. 

Možná by se tedy služba dala hodnotit na základ� spokojenosti 

zákazník�? Ptát se jich, jak jim služba vyhovuje a jak naplnila jejich 

o�ekávání a požadavky? 

Ur�it� to je jedna z cest. Ovšem u služeb sociálních se vzhledem 

ke specifi�nosti klientely musí hodnocení odehrávat i na jiných rovinách, 
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než je výpov�� uživatele služby. Musíme brát v potaz, že mnozí uživatelé 

pobytových služeb v nich žijí dlouhá léta a na styl poskytování služby si 

�asto již zvykli, p�estože t�eba není kvalitní. Je pro n� jedinou realitou, 

nemají srovnání s jinými službami a jinými možnostmi, které služby mají. 

�asto si neum�jí p�edstavit, že by služba mohla být jiná, �i lepší. Jejich 

výpov�� je samoz�ejm� d�ležitá a p�i hodnocení služby se jist� nem�že 

vynechat. Je však nutné vedle toho postavit i hodnocení služby do ur�ité 

míry „objektivní“, které mohou �init lidé, kte�í vstupují do za�ízení 

zvn�jšku. 

Tento úkol by m�ly od �ervna tohoto roku (2007) plnit inspekce 

kvality. Inspek�ní tým by m�l být složen ze t�í lidí – zástupce krajského 

ú�adu (u za�ízení, které z�izuje obec) �i ministerstva (u krajských za�ízení) 

a odborník� na danou službu. V p�ípad� pobytových služeb by m�l tým 

vstupovat do služby a vedle kontroly r�zných dokument� sledovat také 

d�ní a život v za�ízení, atmosféru, zp�soby komunikace personálu 

s uživateli atd. Do procesu inspekce pat�í i rozhovory s n�kolika náhodn� 

vybranými uživateli. Další rozhovory vede inspekce s tzv. referujícími 

osobami – �leny personálu. 

Podstatou inspekce je vedle kontroly také podpora dobré praxe. 

Inspekce by nem�la pouze hodnotit, co je v za�ízení špatn�, ale m�la by 

poskytovatele služby také motivovat ke zm�nám. Podpora je velmi 

d�ležitou složkou inspekce. Mnoho sociálních služeb již v minulosti prošlo 

tzv. p�ípravnými �i pilotními inspekcemi, do kterých se p�ihlásily 

dobrovoln�, nebo� v�d�ly, že jim to pom�že p�i zlepšování služeb. 

Inspekce mapovaly aktuální stav a upozornily, ve kterých místech má 

služba mezery, v �em se dopouští chyb, a co by m�la zm�nit. Pro 

za�ízení jde p�edevším o inventuru služeb, setkání s realitou a podn�t pro 

zm�ny a rozvoj. Jde však také o p�ípravu na to, jak budou vypadat 

oficiální povinné inspekce. 

Systém ministerských inspekcí by m�l za�ít fungovat na po�átku 

léta 2007. To, na co se bude inspek�ní tým konkrétn� zam��ovat, je 

vyjád�eno ve Standardech kvality sociálních služeb. Inspekce budou 

kontrolovat nejen má-li za�ízení zpracovány písemné metodiky, které 
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Standardy vyžadují, ale také, jestli je napl�ují v praxi. K tomu bude 

inspekce využívat rozhovor� a pozorování. 

Vedle Standard� musí poskytovatelé plnit samoz�ejm� také 

povinnosti dané zákonem o sociálních službách.  

 

2.4 Role standard� kvality sociálních služeb  

Odborná diskuse o kvalit� a jiných zm�nách v sociálních službách 

probíhala pr�b�hu devadesátých let jako reakce na pot�ebu zlepšit úrove� 

poskytovaných služeb, p�izp�sobit spole�enským zm�nám a pozd�ji také 

sjednotit r�zné úrovn� sociálních služeb a ur�it, co je kvalitní normou. 

Standardy kvality sociálních služeb (Standardy) jako první norma 

kvality v sociální oblasti vznikaly n�kolik let. D�lo se tak p�edevším díky 

spolupráci mnoha odborník� a praktik� z terénu, kte�í v pracovních 

skupinách hledali formulace kvality, které by byly využitelné pro všechny 

typy sociálních služeb. Výsledkem této mnohaleté odborné diskuse a 

práce pak bylo vydání národních Standard� kvality sociálních služeb 

v roce 20027. Ty byly nejprve nepovinné a organizace, které je za�aly 

zavád�t do praxe, tak �inily na dobrovolné bázi. Za�aly se provád�t první 

dobrovolné audity kvality (dobrovolné inspekce), jejichž cílem byla 

p�edevším podpora procesu zvyšování kvality a poukázání na slabé 

stránky. Teprve až na podzim roku 2006, kdy byly Standardy uvedeny 

v rámci vyhlášky 505 k zákonu o sociálních službách, se staly Standardy 

povinnou záležitostí pro všechny poskytovatele sociálních služeb. 

  

Práce na Standardech má být p�edevším cestou. Nejde o jedno-

rázové zm�ny, o kterých rozhodne management za�ízení. Má jít o konzul- 

ta�ní proces, kterého se ú�astní všichni zam�stnanci dané organizace. 

Standardy mají pomáhat všem zú�astn�ným stranám uv�domit si, co je 

v sociálních službách normou, co je ideálem a dobrou praxí, ke které 

chceme sm��ovat.  

Dalším významem Standard� je pojistka kvality pro uživatele, 

zájemce o službu a jejich p�íbuzné. Ti mají jistotu, že pokud za�ízení 
                                                 
7 Standardy kvality sociálních služeb, MPSV 2002. Vý�et patnácti Standard� viz p�íloha 1 této 
práce. 
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prošlo inspekcí a má zavedené Standardy kvality, poskytuje službu 

opravdu na kvalitní úrovni.  

 

Standardy kvality sociálních služeb, jak jsou uvedeny v platné 

vyhlášce, obsahují patnáct standard�. Celý seznam je uveden v p�íloze 1 

této práce. Vzhledem k tomu, že není ú�elem tohoto textu zabývat se 

Standardy jako celkem, p�iblížím zde stru�n� n�které klí�ové standardy 

k dokreslení kontextu tématu, kterým se tato práce zabývá8.  

První standard zadává poskytovateli služby povinnost formulovat 

si poslání a cíle služby, cílovou skupinu, pro kterou službu poskytuje.  

Druhý standard pat�í mezi standardy klí�ové. V centru jeho 

pozornosti je dodržování práv uživatel� služeb. Pracovníci by si na 

základ� práce na tomto standardu m�li uv�domit a definovat oblasti, ve 

kterých m�že v rámci poskytování služby docházet k porušování práv 

klient� služby, �i ke st�etu zájm�, a formulovat opat�ení, které pom�že 

porušování práv p�edcházet.  

T�etí standard se v�nuje procesu jednání se zájemcem o službu. 

Vzhledem ke zm�n�, která p�išla se zákonem o sociálních službách, si 

nyní poskytovatelé rozhodují o procesu p�ijímání nového klienta sami. Již 

nebude fungovat starý systém, kdy je do pobytového za�ízení poslán 

klient na základ� „rozhodnutí“ z�izovatele (kraje, ministerstva), který vedl 

po�adníky. Na základ� standardu �íslo 3 je normou pro p�ijímání nového 

klienta p�edevším dohoda, dialog klienta a poskytovatele. Klient �i jeho 

zástupce prezentuje své pot�eby a o�ekávání od služby a poskytovatel 

služby v tomto procesu prezentuje svou nabídku služeb. Teprve na 

základ� spole�né domluvy se uzavírá smlouva (o ní hovo�í �tvrtý 

standard). Ta m�že být sepsána písemn� (p�edevším u dlouhodobých, 

pobytových služeb) �i ústn� (poradenské služby aj.).  

Pátý standard je dalším klí�ovým standardem. Ukládá 

poskytovateli povinnost službu individuáln� p�izp�sobovat pot�ebám 

uživatel�. V rámci poskytování služby má probíhat proces tzv. 

                                                 
8 tzn. individuální plánování služby 



 22 

individuálního plánování služby. Tento standard je p�edm�tem dalších 

kapitol této práce. 

Sedmý standard ukládá poskytovateli služby povinnost mít 

vypracován systém stížností na kvalitu a poskytování služby. Klienti musí 

být s tímto systémem seznámeni a musí v�d�t, kde a u koho si mohou 

st�žovat.  

Osmý standard vyžaduje po poskytovateli využívat p�irozené 

zdroje v komunit�. Zde standard navádí poskytovatele otev�ít svou službu 

komunit�, a to se týká p�edevším služeb pobytových. Domovy r�zného 

typu a zam��ení by m�ly podporovat své obyvatele k návšt�v� místní 

knihovny, bazénu, kade�nictví, a m�ly by tyto služby v komunit� 

preferovat p�ed budováním bazénu, knihovny a kade�nictví uvnit� zdí 

za�ízení. Takovýto p�ístup podporuje uživatele služeb v izolaci od místní 

komunity. 

Další oblastí jsou Standardy vztahující se k personálu a k �ízení 

organizace. Lidské zdroje a jejich �ízení jsou podstatným nástrojem pro 

zlepšování kvality služeb. Proto se n�které standardy specificky zabývají 

pracovníky. Pat�í sem povinnosti poskytovatele služby mít organiza�ní 

schéma, nápln� práce jednotlivých pozic, povinnost, aby každý pracovník 

m�l individuální vzd�lávací plán profesního rozvoje, hovo�í se zde o sys-

témech odm��ování pracovník�, p�ijímání a zaškolování nových 

zam�stnanc� atp. P�edevším v za�ízeních pobytového typu je velmi 

pot�ebné „prov�trat“ a modernizovat stávající metody práce a �ízení 

organizace. Standardy jsou dle mého názoru velmi dobrým nástrojem, jak 

naše sociální služby modernizovat. 

 

V tomto textu se zabývám specificky práv� standardem �íslo 5 – 

Individuální plánování pr�b�hu sociální služby. Dle mého názoru jde  

o jeden z klí�ových standard�, nebo� se zabývá tím, co by vlastn� služba 

m�la uživateli poskytovat, jakým zp�sobem se s uživatelem na tomto 

dohodnout, jak vytvo�it pro službu plán a jak tento plán p�ehodnocovat. 
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Aktuální zm�ny v oblasti Standard� kvality 

Standardy kvality sociálních služeb byly poprvé publikovány 

Ministerstvem práce a sociálních v�cí v roce 2002 jako nezávazné a 

dobrovolné doporu�ení. Na to reagovalo mnoho poskytovatel� služeb 

snahou za�ít standardy zavád�t pro praxe. Mnozí však také ned�lali nic a 

vy�kávali, až Standardy dostanou „závaznou“ podobu a budou 

vymahatelné. Stalo se, že s vydáním Standard� v rámci vyhlášky 505 

k zákonu o sociálních službách v listopadu 2006 doznaly Standardy 

drobných zm�n. Zm�na spo�ívala v redukci standard� ze sedmnácti na 

patnáct, došlo k jejich p�e�íslování, úprav� názv� atd. Tyto zm�ny však 

nebyly tak zásadní, aby n�kolikaletá práce lidí, kte�í již p�vodní Standardy 

z roku 2002 zavád�li, p�išla vnive�. Naopak dnes jsou tato za�ízení 

p�íklady „dobré praxe“ a jsou znateln� dál než ti, co pouze vy�kávali. 

Podstata a smysl Standard� kvality sociálních služeb však z�stali beze 

zm�ny. 

V sou�asné dob� se vytvá�ejí tzv. druhové standardy, které by 

m�li být zacíleny na užší výsek sociálních služeb. Své specifické 

standardy by tak m�l každý typ sociální služeb, jak je vymezen v Zákon� 

o sociálních službách. Tím by se m�lo vyhov�t tomu, že každá sociální 

služba je v n��em specifická a nem�že své fungování vt�snat do obecn� 

nastavených standard�. Nap�íklad standard �íslo 4, který dává 

poskytovateli sociální služby povinnost sepsat s klientem smlouvu o pos-

kytování služby, ale i standard �íslo 5 s povinností mít individuální plány 

pro každého klienta, se velmi t�žko realizuje nap�íklad ve službách 

azylových dom�, nízkoprahových za�ízení, poradenských služeb atd. Tyto 

služby bývají poskytovány na základ� anonymity a jednorázovosti. To 

znemož�uje daný standard naplnit tak, jak je nastaven v Národních 

standardech. Druhové standardy by tak m�ly více dbát na specifika 

jednotlivých sociálních služeb. 
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2.5 Problémy kvality pé�e u pobytových sociálních služeb 

Má-li cílem sociálních služeb být sociální za�le�ování, p�i pohledu 

na škálu poskytovaných služeb brzy uvidíme, kde m�že být nejv�tší 

problém. Snáze cíl sociálního za�le�ování naplní r�zné druhy terénních 

služeb, které napomáhají �lov�ku z�stat doma, tedy v jeho p�irozeném 

prost�edí – asisten�ní, poradenské služby atp. Nejv�tší otazník však visí 

nad službami reziden�ními – dle nové terminologie pobytovými. M�že 

služba sm��ovat k sociálnímu za�le�ování, je-li poskytována ve velkém 

ústavu uprost�ed lesa na míle daleko od jakékoliv civilizace? 

Jak již píši výše, trend transformovat za�ízení sociálních služeb, 

která lidi odd�lují od ostatního sv�ta a jsou v p�ímém rozporu s myšlenkou 

sociálního za�le�ování, se nazývá deinstitucionalizace. Tato myšlenka 

není nová a zvlášt� v západní Evrop� a v USA si našla své zastánce již 

v sedmdesátých letech minulého století. Avšak bohužel v naší realit� je 

problém velkých „ústav�“ stále aktuální ješt� v jednadvacátém století. 

Tento problém se samoz�ejm� vztahuje ke kvalit� služeb, které tyto 

domovy mohou poskytovat, a k možnosti plnit za takovýchto podmínek 

požadované Standardy kvality. 

Dle protokol� z pilotních inspekcí, které zkoumaly aktuální situaci 

sociálních služeb v oblasti kvality, mají „velké ústavy sociální pé�e a 

domovy d�chodc� rozsáhlé problémy s napl�ováním Standard�.“ (…) 

„Výstupy inspekcí vlastn� znamenají, že významná �ást našich ústav� 

v sou�asné dob� nevytvá�í dostate�né podmínky pro ochranu lidských 

práv a d�stojnosti senior� a lidí s postižením. (Johnová, 2003) 

Problém, který se ve v�tšin� ústav� ukázal b�hem inspekcí jako 

pal�ivý, byla nemožnost uplat�ování vlastní v�le uživatel�. Johnová 

(2003) uvádí p�íklady: spole�ný budí�ek, ur�ený �as na stravování, 

stanovené termíny osobní hygieny, v n�kterých p�ípadech i znemožn�ní 

volného pohybu po budov� atp. �lov�k v takovémto �ádu nemá možnost 

prožívat život v p�irozeném rytmu dle vlastních pot�eb a zvyklostí.  

Johnová (2003) ve zpráv� dále uvádí, že: „poskytování sociálních 

služeb n�kdy souvisí s omezováním lidských práv t�ch, kdo je využívají. 

V ústavní pé�i m�že jít nap�. o omezení možností volného pohybu, 
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používání restriktivních opat�ení apod.“ Celkov� zpráva konstatuje 

„alarmující nedostatek soukromí“. (Johnová, 2003) 

 Tyto zjišt�né skute�nosti dokazují nutnost zaobírat se detailn�ji 

službami, které jsou v pobytových za�ízeních poskytovány. Z tohoto 

d�vodu jsem si jako téma své práce zvolila práv� zavád�ní individuálního 

plánování do domov� pro seniory. Individuální plánování je nástrojem 

zm�ny výše zmín�ných p�ístup�. Je to jedna z oblastí práce na kvalit� 

sociálních služeb u nás, která pot�ebuje mnoho podpory, a to p�edevším 

ve form� vzd�lávání pracovník�, kte�í mají tyto zm�ny provést 
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3. CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY 
V této kapitole se nejprve zabývám povinnostmi danými 

standardem �íslo 5, zastavuji se také u princip� a hlavního poslání 

individuálního plánování. Jedna podkapitola je v�nována roli klí�ového 

pracovníka, otázce lidských pot�eb a hranic v individuálním plánování. 

Individuální plánování služby zde stále nahlížím zorným úhlem domov� 

pro seniory. 

  

3.1 Standard �íslo 5: Individuální plánování pr�b�hu 

sociální služby  

Povinnost individuáln� plánovat službu je dána poskytovatel�m 

jednak zákonem o sociálních službách, a jednak standardem �íslo 5, 

který je uve�ejn�n ve vyhlášce 505 k citovanému zákonu. 9 

Zákon formuluje tyto povinnosti10: 

1) Plánovat pr�b�h poskytování služby dle osobních cíl�, pot�eb a 

schopností osob, kterým je služba poskytována. 

2) Vést individuální písemné záznamy o pr�b�hu poskytování služby. 

3) Hodnotit poskytování služby za p�ítomnosti t�chto osob (nebo 

zákonných zástupc�, vyžaduje-li to zdravotní stav osoby). 

4) Mít na tento proces ke každému klientovi p�id�leného konkrétního 

pracovníka. 

5) Mít vytvo�enu metodiku, podle které plánování probíhá. 

 

 Standard �íslo 5 ve vyhlášce se v n�kterých drobných 

momentech liší od zn�ní d�íve publikovaných Standard� z roku 2002, na 

základ� kterých doposud za�ízení Standardy zavád�la, a vycházela z nich 

i všechna vzd�lávací podpora k zavád�ní standard�. R�zn� se 

prom��oval i samotný název standardu 5, jak byl publikován v r�zných 

dokumentech, a také odborníci jej nazývali r�zn�:  

o Standardy z roku 2002: Plánování a pr�b�h služby 

                                                 
9 P�esné zn�ní standardu �.5 a kritérií, podle kterých se bude hodnotit napl
ování tohoto 
standardu, jak je uveden ve vyhlášce 505 k zákonu o sociálních službách, je uvedeno v p�íloze 2 
10 § 88, písmeno f zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 
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o N�kte�í odborníci: Plánování služby s klientem 

o Vyhláška: Individuální plánování a pr�b�h sociální služby 

Nejde samoz�ejm� o velké rozdíly. Pouze o akcenty na jednotlivé 

složky plánování. V jednom p�ípad� je zd�razn�no, že plánování služby je 

individuální, pro každého klienta jedine�né, v druhém se klade v�tší 

význam na fakt, že službu neplánuje sám pracovník, ale vždy dohromady 

s klientem. Oficiální název standardu však vychází z platné vyhlášky 

k zákonu. Mluvíme tedy o Individuálním plánování a pr�b�hu sociální 

služby.11 

Stejn� jako všechny ostatní Standardy, má standard o indivi-

duálním plánování n�kolik definovaných kritérií, dle kterých se hodnotí,  

je-li standard v dané služb� napl�ován, �i nikoliv (viz p�íloha 2). I v t�chto 

kritériích jsou ve vyhlášce drobné odchylky od p�vodního zn�ní z roku 

2002.  

V obou dokumentech (jak ve vyhlášce, tak ve Standardech z roku 

2002) se požaduje po poskytovateli služby, aby m�l vypracována vnit�ní 

pravidla, �i metodiku, podle které je služba plánována, a podle kterých 

pracovníci postupují. Tuto metodiku by si m�lo každé za�ízení zpracovat 

samo na základ� svých zkušeností, p�ípadn� s podporou odborník� �i 

dalšího vzd�lávání v oblasti zvyšování kvality služeb.  

Základ standardu �íslo 5 tkví v kritériu, které poskytovateli dává 

povinnost plánovat službu spole�n� s uživatelem dle pot�eb a osobních 

cíl� uživatele a s ohledem na jeho možnosti. V n�kterých dokumentech se 

k tomuto ješt� p�idává další hledisko, kterým jsou možnosti poskytovatele, 

které také ovliv�ují poskytování služby. Možnosti poskytovatele jsou 

d�ležitým aspektem plánování, k n�muž se ješt� pozd�ji vrátím. 

 Další povinností, kterou dává Standard �íslo 5 poskytovateli, je 

pr�b�žné hodnocení, zda je plánovaných cíl�, které si uživatel stanovil, 

dosahováno a zda jsou vyslovené pot�eby napl�ovány. Dle p�vodních 

standard� m�l poskytovatel mít také vytvo�ena kritéria, podle kterých 

bude toto dosahování hodnotit. Tato povinnost však ve vyhlášce již 

uvedena není. 

                                                 
11 Pro zjednodušení však používám v celém textu pro 5. standard ozna�ení Individuální plánování  
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Dalším d�ležitým momentem je kritérium d) pátého standardu, 

které �íká, že pro �innost plánování by m�l být pro každého uživatele 

stanoven jeden pracovník. Jde o zavedení nové povinné role v pracovním 

týmu, která se v odborných kruzích nazývá klí�ový pracovník. Dle zn�ní 

kritéria je povinností tohoto pracovníka plánovat službu spole�n� 

s uživatelem. V p�vodních standardech bylo kritérium formulováno tak, že 

pov��ený pracovník (klí�ový pracovník) nese za plánování pro daného 

uživatele zodpov�dnost. Roli klí�ového pracovníka v procesu plánování 

v�nuji jednu z dalších podkapitol.  

Poslední povinností, kterou ukládá pátý standard poskytovatel�m, 

je vytvá�et prost�edí a podmínky pro p�edávání informací mezi 

zam�stnanci o pr�b�hu poskytování služby jednotlivým uživatel�m. 

Standardy z roku 2002 navíc udávaly povinnost poskytovateli mít 

nastaven zp�sob, jakým je pr�b�h poskytování služeb zaznamenáván. 

Vedení písemných individuálních záznam� o pr�b�hu poskytování služby 

již není obsahem standardu �íslo 5 a je nyní dáno zákonem (viz citace 

zákona na str. 24). 

 

Výše popsaná kritéria jsou pro poskytovatele závazná a na jejich 

základ� budou probíhat inspekce kvality sociálních služeb.  

Nikde neexistuje návod, jak správ� plánovat službu. Pravidla a 

metodiku plánování si musí vytvo�it každá organizace sama na základ� 

vlastních zkušeností. Vytvo�ení pravidel pro plánování je však dlouhodobý 

proces, nebo� takováto metodika se nedá sepsat jednorázov� od stolu. Je 

nutno p�edevším vycházet ze samotné praxe, zkoumat, co funguje, které 

postupy se osv�d�ují, co naopak má dopady spíše negativní atp. Teprve 

po delší zkušenosti se zavád�ním individuálního plánování má smysl se 

poušt�t do sepisování pravidel.  

To, že MPSV �i jiná autorita nenabídla žádný návod pro zpracování  

metodiky plánování služby, má sloužit p�edevším tomu, aby takovouto 

metodiku nevnímali pracovníci za�ízení jako pokyn ú�edník�, kte�í „nic 

nev�dí o praxi“. Tento p�ístup má podn�covat zapojení pracovník� na 

tvorb� metodiky, jejich osobní angažovanost, která má zajistit, že s ní 

budou seznámeni a budou ji vnímat jako „svou“.  
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Dle Haicla (2006b), který se zabývá zavád�ním standard� do 

sociálních služeb v �R, trvá proces zavád�ní individuálního plánování t�i 

až �ty�i roky v závislosti na velikosti organizace. 

 

Jak uvádím výše, sou�asný proces tvorby tzv. druhových 

standard� m�že pro n�které typy služeb podmínky standardu upravit. 

Standard �íslo 5, tak jak je v sou�asnosti nastaven, vyhovuje 

pravd�podobn� nejvíce službám pobytovým. A tam je také nejvíce 

zapot�ebí zavád�t individualizaci služeb a lepší znalost pot�eb klient�. 

Tam nejvíce hrozí, že pot�eby instituce zastíní pot�eby jedince.  

 

 

3.2 Základní principy  

Co je vlastn� opakem individuálního plánování služby? Co bychom 

nazvali „špatnou praxí“ nebo nekvalitn� poskytovanou službou? Jako 

protiklad ke služb�, která je  individuáln� plánovaná, vnímám službu 

nahodilou, vycházející z pot�eb organizace. V tomto duchu píše i 

Johnová (2003) ve zpráv� z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb: 

„Bylo zjišt�no, že služby jsou poskytovány na základ� náhody, míry 

schopností uživatele prosadit se, p�ání v�tšiny uživatel� ve skupin�, 

prostorové nebo personální kapacity.“  

 V další �ásti zprávy Johnová (2003) uvádí, že: „Služby jsou 

p�izp�sobovány na úrovni skupin. Jednotlivc�m jsou služby 

p�izp�sobovány spíš v jednotlivostech (pedikúra, operace), osobní cíle 

nejsou stanovovány.“  

 

Na metod� individuálního plánování služby je nové práv� to, že 

p�esouvá ohnisko zájmu od organizace jako celku a od uživatel� jako 

skupiny k �lov�ku–jedinci. Z hlediska za�ízení m�že být jednodušší 

vydávat jeden druh jídla v pevn� stanovený �as, ale p�itom  se zapomíná 

na to, že tím je ovlivn�na kvalita života lidí, kte�í jsou nuceni se tomuto 

režimu p�izp�sobit. V p�ípad�, že si vedle sebe postavím tyto dva zájmy, 

musím hledat priority a stanovit si, co je d�ležit�jší – jestli zájem 
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organizace, �i zájem uživatele. Samoz�ejm� jsou situace, kdy 

z organiza�ních d�vod� nejde p�ání uživatel� vyhov�t, je však d�ležité 

zvážit, zda je tomu opravdu tak, �i se pracovník�m jenom nechce m�nit 

zab�hlé po�ádky. 

První podstatný obrat individuálního plánování tedy spo�ívá v tom, 

že východiskem pro poskytování jakékoli sociální služby by m�ly být 

pot�eby klienta. 

Každý �lov�k má jiný životní rytmus, n�kdo vstává pozd�ji, n�kdo 

naopak velmi brzo, n�kdo snídá rád ihned po probuzení, n�kdo se rád 

koupe t�sn� p�e ulehnutím na l�žko, n�kdo preferuje ranní koupel atd. 

P�íchodem do instituce, která se nezajímá o pot�eby, p�ání a zvyklosti 

svých obyvatel, se musí �lov�k p�izp�sobit jednotnému, univerzálnímu 

režimu „domova“. Tuto novou zkušenost ztráty kontroly nad svým 

životem, životním rytmem a náplní, ztráty ur�ité míry svobody a soukromí 

klienti t�žko p�ijímají. U senior� tyto zm�ny �asto vedou k depresím, 

propuknutí �i prohlubování demence, zdravotních problém� a n�kdy i ke 

smrti.  

Individuální p�izp�sobení služby pot�ebám uživatele je dle mého 

názoru základním p�edpokladem pro zvýšení kvality služeb a zlepšení 

kvality života klient�. Je zjevné, že tento proces bude snáze realizovatelný 

v malém za�ízení, kde je pouze pár desítek klient�, t�žší již bude 

individuáln� p�izp�sobit služby v domovech, kde je sto a více uživatel�. 

Problémy velkých institucí, které mají zhoršenou možnost poskytovat 

kvalitní služby v souladu s nastavenými standardy kvality, je již dávno 

znám mezi odborníky i širší ve�ejností. Pro budoucnost bychom tedy m�li 

preferovat menší, rodinn�jší domovy, kde se individualizace služeb lépe 

realizuje. Tomuto trendu odpovídá také již zmi�ovaná ministerská 

Koncepce podpory transformace pobytových služeb, která u toho 

procenta pobytových služeb, které „p�ežijí“ plánovanou transformaci, 

up�ednost�uje za�ízení pod 40 klient�. 

Proces plánování služby nutí personál i klienty zastavit se v b�hu 

každodenní rutiny a podívat se z nadhledu na sou�asnou situaci. Nutí 

pracovníky zamyslet se, jak se klient�m v „jejich“ domov� žije, jak vnímají 

pé�i personálu. Plánování podn�cuje pracovníky blíže se s klienty 
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kontaktovat, dává jim zp�tnou vazbu na jejich práci a v�tší p�ehled o tom, 

co uživatel�m schází a co pot�ebují.  

Plánování služby je p�edevším rozhovor, dialog, setkání dvou lidí. 

Haicl (2006a) zd�raz�uje, že toto setkání je setkání existenciální. 

Zd�raz�uje tak, že plánování není formální ú�ednický úkon, ale jde           

o lidský rozhovor dvou rovnocenných partner�. Setkává se zde pracovník, 

jako zástupce organizace, a uživatel, aby spole�n� mluvili o život� v za-

�ízení, o p�áních klienta, jeho touhách a pot�ebách, hodnotili dosavadní 

služby a plánovali budoucí poskytování služeb. Pro uživatele p�edstavuje 

plánování možnost vyjád�it se ke službám, které jsou mu poskytovány. 

Pro pracovníky jde o d�ležitou zp�tnou vazbu k jejich práci a k chodu 

celého za�ízení. Setkání by se m�lo uskute�nit v klidné a p�átelské 

atmosfé�e. Pracovník by m�l b�hem rozhovoru empaticky naslouchat, 

tedy snažit se naladit na klienta, vnímat jej, vnímat to, co �íká �i co 

vyjad�uje neverbáln� a snažit se nahlédnout na jeho život v domov� jeho 

o�ima.12 

Jedním z dalších základních princip� individuálního plánování je 

fakt, že probíhá p�i partnerské komunikaci pracovníka a klienta. 

Partnerství je jedním z princip�, který obecn� v našich službách není 

p�íliš b�žný. Možná i díky p�edchozím desetiletím totality jsme se 

odnau�ili rovnocennému jednání v mnoha oblastech spole�enského 

života. Stejn� je tomu i v sociálních službách (a zvlášt� v t�ch 

pobytových). Pracovník je v za�ízení ten, kdo má moc, m�že o mnoha 

v�cech rozhodovat a n�kte�í jsou zvyklí z této pozice moci s uživateli 

jednat. Stejn� tak i sami klienti jsou zvyklí na ponížený postoj a mají 

o�ekávání, že za n� rozhodnutí a �ešení najde n�kdo jiný. Výzva 

k partnerství nabádá klienta, aby p�evzal odpov�dnost za svá rozhodnutí 

a za sv�j život, a pracovníka nabádá, aby vnímal klienta p�i komunikaci 

jako rovnocenného partnera.  

Z p�ístupu partnerství vychází také další princip individuálního 

plánování, kterým je zapojení klienta do procesu plánování. V r�zných 

za�ízeních již vedou mnoho r�zných plán�: ošet�ovatelské, 

                                                 
12 Ke zp�sobu vedení rozhovoru, jako technice d�ležité pro individuální plánování je v�nována 
samostatná kapitola. 
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ergoterapeutické atp. Tyto plány v�tšinou vypracovávají sami pracovníci, 

aniž o tom uživatelé v�dí. Cíle a jednotlivé kroky ur�uje pracovník na 

základ� svého p�esv�d�ení o tom, co klient pot�ebuje. P�i tomto typu 

plánování se vychází z p�edpokladu, že pracovník je expertem, znalcem 

situace, který nejlépe rozumí klientovým pot�ebám. �asto se pak proces 

plánování blíží více diagnostice, �i zpráv� o klientovi. V individuálním 

plánování služby se naopak p�edpokládá, že klient sám je expertem na 

svou situaci a on ví nejlépe, co pot�ebuje. Jde o posun od plánování pro 

uživatele k plánování s uživatelem, tedy o odklon od tzv. „expertního 

plánování“. 

Dalším d�ležitým aspektem plánování je zkoumání míry napln�ní 

osobních cíl�, p�ání a pot�eb. V p�ípad�, že se pracovník s klientem 

dohodne na tom, co klientovi schází, pojmenují si cíl, �i pot�ebu (nap�. 

zkontaktovat sourozence), a stanoví díl�í úkoly, které vedou k napln�ní 

cíle (spole�né sepsání dopisu, p�íprava telefonického rozhovoru, pop�. 

pomoc s dohledáním kontaktu), je nutné za n�jaký �as se k celému 

procesu vrátit a vyhodnotit, nakolik se zda�ilo cíl naplnit, �i jak je pot�eba 

pr�b�žn� napl�ována. Dle zkušeností z pilotních inspekcí se napl�ování 

cíl� v navštívených domovech hodnotilo pouze na poradách pracovního 

týmu, což bylo ozna�eno za nedostate�né. Cíle by m�ly být revidovány a 

jejich napln�ní hodnoceno op�t p�edevším s uživatelem samým. 

Interval, který by m�l být mezi jednotlivými setkáními pracovníka a 

klienta, není nikde stanoven. Haicl (2006,2007) doporu�uje p�l ro�ní 

interval. Autor zd�raz�uje, že pokud je mezi setkáními zhruba takovýto 

odstup, stává se „plánovací“ setkání pracovníka s klientem vzácnou a 

slavnostní záležitostí, kdy se klient i pracovník zastaví a nahlédnou na 

minulé i budoucí poskytování služby z nadhledu. Takové setkání pak není 

zam��ováno s každodenní komunikaci personálu s klienty, kdy se �eší 

b�žné pot�eby (jít ven atd.).  Jsou však také domovy, které mají intervaly 

setkání stanoveny �ast�ji. N�kde to je �tvrt roku, n�kde i týden. 

V n�kterých za�ízeních mají klí�ový pracovníci povinnost navštívit své 

klienty každou svou službu a zjiš�ovat, jak se klient má a co je nového. 

Otázka z�stává, kde pak je hranice mezi každodenním kontaktem a 

aktem „plánování služby“.  
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Každodenní poskytování služeb by samoz�ejm� také m�lo 

vycházet z princip� partnerství, m�lo by reagovat na pot�eby klienta, ale 

nejedná se v pravém slova smyslu o plánování služby, jak je požadují 

Standardy.  

Shrnutí, aneb co je a co není individuální plánování13: 

Co je individuální plánování: 

o lidské setkání 

o dialog 

o z toho vyplývající kontrakt 

 

Co není individuální plánování: 

o diagnostika 

o hodnocení klienta  

o zpráva o klientovi 

o ur�ování postup� bez klienta 

o popis stavu 

o stanovení ošet�ovatelského postupu 

 

Rizikem p�i zavád�ní individuálního plánování je formalismus. 

Za�nou-li pracovníci vypracovávat n�jaké individuální plány proto, že to 

po nich chce zákon, Standardy �i vedení organizace, hrozí, že proces 

individuálního plánování nenaplní sv�j smysl. M�že se stát, že pracovníci 

budou vnímat plánování jako další zbyte�né papírování a klienti jako další 

vypl�ování n�jakých formulá��. Podstatou individuálního pánování však je 

setkání pracovníka s klientem a jejich rozhovor o službách a o život�        

v za�ízení. Cílem individuálního plánování je zlepšení služeb, které jsou 

klient�m poskytovány.  

 

Základní principy individuálního plánování bych tedy shrnula do 

t�chto bod�: 

��Zájem se obrací od organizace k jedinci 

                                                 
13 Haicl, M.: Prezentace na setkání lektor�, workshop 28.-29.10.2006 CEKAS p�i NVF o.p.s. 
v rámci projektu financovaného ESF „Vzd�lávání poskytovatel� - pracovník� p�ímé pé�e v oblasti 
standard� kvality sociálních služeb ve St�edo�eském kraji“  modul:  Vzd�lávání klí�ových 
pracovník�. 
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��Zjiš�ují se pot�eby a p�ání klienta 

��Zjiš�ování pot�eb = dialog, rozhovor klientem 

��Služba je individuáln� p�izp�sobena dle zjišt�ných pot�eb 

��Aktivní zapojení klienta 

��Partnerství 

 

 

3.3 Pr�b�h plánování služby 

V této podkapitole bych se ráda v�novala konkrétnímu pr�b�hu 

individuálního plánování v kontextu domov� pro seniory. Nikde není dán 

postup, �i struktura, podle které by plánování m�lo probíhat. Existuje 

mnoho zp�sob�14.  

N�které p�ístupy pracují s p�edem sestavenou strukturou 

individuálního plánu a pracovníci procházejí s klientem jednotlivé 

kolonky a plán spole�n� vypl�ují. Další p�ístupy volí fázování osobních 

cíl� na cíle dlouhodobé a krátkodobé, a k nim p�i�azují díl�í kroky. 

Výhodou takovéhoto p�ístupu je, že dává velkou míru jistoty 

pracovník�m. Mají jasnou šablonu, strukturu, které se mohou chytit. Tento 

p�ístup snižuje míru úzkosti pracovník�. Sv�j smysl tyto techniky mohou 

mít ve fázi zavád�ní plánování do organizace, kdy si pracovníci nejsou 

jisti, jak celou v�c pojmout. 

Nevýhodou tohoto strukturovaného p�ístupu však je, že m�že 

velice lehce sklouznout do ú�ednického jednostranného výkonu, kdy 

pracovník p�ijde a s klientem pouze vyplní n�jaký formulá�. Takováto 

praxe se pak m�že úpln� minout pravým smyslem individuálního 

plánování. 

 Jako jsou r�zné metody, jsou i r�zní pracovníci a každému 

vyhovuje jiný p�ístup. N�kte�í se rádi drží p�edem dané struktury, n�kte�í 

rad�ji improvizují a nechávají v�cem voln�jší pr�b�h. Výhodou voln�jšího 

p�ístupu je, že pracovník není omezen úzkým strukturovaným pohledem a 

m�že se mnohem více dozv�d�t, nehrozí, že sklouzne do „formalismu“.  

 
                                                 
14 R�zné zp�soby, jak se k tomuto standardu postavily n�které domovy pro seniory p�edstavuji 
také v kapitole �. 5. 
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V další �ásti této kapitoly (a v celé další práci) p�edstavuji p�ístup, 

který zakládá plánování služby na osobním setkání, na aktivním 

naslouchání pracovníka, na existenciálním rozhovoru o život� �lov�ka 

v za�ízení, rozhovoru, který není spoután konkrétní p�edem danou 

strukturou. 

 

Plánování služby – existenciální p�ístup  

Na tomto míst� prezentuji pr�b�h individuálního plánování, který 

vychází z pochopení procesu plánování jako existenciálního setkání. 

Východiskem tohoto p�ístupu jsou principy na �lov�ka orientované, 

humanistické a existenciální psychologie. Reprezentantem tohoto 

p�ístupu k plánování služby u nás je nap�. Mgr. Martin Haicl, který p�sobí 

jako poradce v oblasti sociálních služeb a zavád�ní standard� kvality 

sociálních služeb do praxe. Dle mého názoru jde o p�ístup, který 

v maximální mí�e respektuje jedine�nost každého �lov�ka, dává 

pracovníkovi i klientovi široké možnosti, jak plánování služby využít a 

pojmout dle individuality daného �lov�ka. Z mého pohledu tento zp�sob 

individuálního plánování služby umož�uje zkvalit�ovat služby a 

p�izp�sobovat službu tak, aby opravdu „sloužila“ klientovi.  

Dále uvádím doporu�ení Haicla (2006c), jaké aspekty by nem�l 

pracovník v pr�b�hu plánování opomenout. 

Plánování by m�lo za�ít tím, že pracovník vyhledá klienta, a 

domluví �as a místo sch�zky. Toto první kontaktování a dojednání 

sch�zky by m�lo prob�hnout n�kolik dní p�ed samotným setkáním. Klient 

by se m�l dozv�d�t, co je cílem tohoto setkání.   

Obsah setkání klí�ového pracovníka s klientem by se m�l podle 

Haicla15 v�novat dv�ma základním témat�m:  

a) Inventu�e služeb – klí�ový pracovník s klientem hovo�í o tom, jak 

se doty�nému žije v za�ízení, jak hodnotí poskytované služby (jde spíše    

o pohled do minulosti) 

                                                 
15 Haicl, M.: Prezentace na setkání lektor�, workshop 28.-29.10.2006 CEKAS p�i NVF o.p.s. 
v rámci projektu financovaného ESF „Vzd�lávání poskytovatel� - pracovník� p�ímé pé�e v oblasti 
standard� kvality sociálních služeb ve St�edo�eském kraji“  modul:  Vzd�lávání klí�ových 
pracovník� 
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b) Pot�ebám, p�áním a tužbám do budoucnosti – klí�ový pracovník 

vede klienta k formulování p�ání a pot�eb, co mu v život� v za�ízení chybí, 

co by si p�ál do budoucna. 

D�ležité je navození p�íjemné atmosféry, upravení vzdálenosti –

pracovník by m�l odhadnout p�im��enou vzdálenost od klienta, aby 

nep�ekra�oval klientovu zónu, ale zárove� aby jej klient slyšel a mohl       

s ním cítit kontakt. 

Pro otev�ení „plánovacího rozhovoru“ doporu�uje zmi�ovaný autor 

vybídnout klienta k hovoru o vizích svého života, o svých p�áních a 

pot�ebách. Pracovník musí být pln� soust�ed�n a m�l by klienta 

podporovat v otev�enosti. Haicl upozor�uje, že v tuto chvíli je velice 

d�ležité, aby pracovník unesl to, co klient �íká, nevstupoval do jeho 

výpov�di, nehodnotil, nekomentoval �e�ené. D�ležité je nechat klientovi 

dostate�ný prostor k tomu, aby se mohl vyjád�it, p�estože m�že nap�íklad 

jít o vize nereálné. V p�ípad�, že pracovník reaguje na klientovi vize 

negativn� – hodnotí je, �i komentuje – hrozí, že se klient uzav�e a nebude 

chtít dál pokra�ovat v komunikaci. 

V další fázi by se dle Haicla m�ly z popsaných vizí a p�ání 

formulovat priority. Vzhledem k tomu, že p�ání a tužeb m�že mít �lov�k 

mnoho, jde o to v tomto momentu nalézt, co je podstatné pro klient�v 

život. Položit klientovi otázku nap�íklad: Co z toho, co jste �ekl, je pro vás 

nejd�ležit�jší?  

Ve chvíli, kdy jsou formulovány priority, se m�že setkání p�esunout 

ke stanovení konkrétních krok� a úkol�, které povedou k napln�ní 

pot�eb. Zde by pracovník m�l být velmi trp�livý a nesp�chat s rychlým 

�ešením a nabídnutím své pomoci. Jak zd�raz�uje Haicl (2006c), „jde      

o to, aby uživatel nebyl pouhým p�íjemcem pé�e, osobou závislou na 

pomoci ostatních p�i dosahování svých cíl�, ale aby jich dosahoval pokud 

možno samostatn�.“ Jde o mnohokrát opakovaný posun p�ístupu 

pracovníka od pé�e o klienta k podpo�e klienta. Je na pracovníkovi, aby 

nabádal klienta k nalezení vlastního zp�sobu, jak by se dala situace �ešit, 

co by pro sv�j cíl on sám mohl ud�lat. V závislosti na klientov� 

schopnostech a zdravotním stavu by se pracovník m�l snažit, aby klient 

pro sv�j cíl sám ud�lal maximum. Jist� by bylo pro pracovníka jednodušší 
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jít a sám nap�íklad kontaktovat sourozence (to je p�ístup pé�e), než 

podpo�it klienta, aby to ud�lal sám, je-li kontakt se sourozencem jeho 

p�áním (p�ístup podpory). Pracovník pak samoz�ejm� pom�že uživateli 

v tom, na co již klient sám nesta�í. 

Následn� se tedy pracovník s klientem domluví na dojednané 

podpo�e, tedy na tom, jak m�že za�ízení uživatele podpo�it v dosahování 

jeho cíl� �i napl�ování jeho pot�eb. 

Zápis ze sch�zky m�že mít r�znou podobu. N�která za�ízení si 

sama sestavila formulá� �i strukturu individuálního plánu, kterou p�i 

prvních sezení s klienty procházejí. Dle návrhu Haicla (2006c) m�že zápis 

�i plán mít  takovouto jednoduchou podobu16:  

1) osobní cíl (pot�eby, p�ání) klienta, 

2) nabídnutá podpora, 

3) dojednaná podpora. 

Zápis by m�l zpracovávat pracovník spolu s klientem, nebo� 

individuální plánování služby není výše popsané „expertní plánování“. 

Pokud to nedovoluje klient�v zdravotní stav, m�l by plán alespo� vid�t �i 

o v�d�t o jeho existenci. 

Po ukon�ení sch�zky by pracovník m�l informovat pracovní tým     

o tom, co se od klienta dozv�d�l, jakou zp�tnou vazbu obdržel, jaké 

pot�eby klient formuloval a jaký postup a podporu spolu dojednali.  

 
 
3.4 Vymezení role klí�ového pracovníka   

Standard �íslo 5 o individuálním plánování služby, jak je 

formulován ve vyhlášce k zákonu o sociálních službách, stanoví, že 

poskytovatel má pro plánování služby a pro hodnocení napl�ování cíl� 

pro každou osobu ur�eného zam�stnance. Pro tuto osobu se vžilo 

ozna�ení klí�ový pracovník. Hlavním smyslem a náplní práce klí�ového 

pracovníka je realizovat plánování služby s klienty. Jeho posláním je p�i 

rozhovoru s klientem zastupovat organizaci, být jejím „velvyslancem“ 

(Haicl, 2006, 2007) a nalézat sty�né body mezi klientovými pot�ebami a 

                                                 
16 Další p�íklady struktury plánu a zápisu viz kap.5 
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posláním organizace. Na druhé stran� klí�ový pracovník ve vztahu 

k za�ízení hájí pot�eby klienta. On je ten, který o daném klientovi nejvíce 

ví, on by m�l upozornit na to, že jsou n�jakým zp�sobem opomíjeny 

pot�eby �i práva jeho klienta. Zvlášt� ve velkých za�ízeních se lehce 

stane, že je n�kdo se svým trápením p�ehlédnut. Institut klí�ového 

pracovníka by m�l tomuto p�edcházet.   

Jak �íká Pr�vodce poskytovatele p�i zavád�ní Standard� do praxe 

(MPSV, 2004): „Klí�em kvalitních služeb jsou lidé, kte�í služby p�ímo 

poskytují.“ Individuální plánování záleží velkou m�rou na schopnostech a 

osobnosti klí�ového pracovníka, který s klientem službu plánuje.  

V sou�asné dob� již v mnoha domovech mají zavedenu roli 

podobnou klí�ovému pracovníku. Ob�as nese i tento název. N�kdy jsou 

tito pracovníci pojmenováni jinak a �asto se jejich nápl� práce zna�n� 

odklání od toho, co po klí�ových pracovnících vyžaduje standard 

plánování služby. Zde uvádím ukázku r�zných p�ístup�, pochopení a rizik, 

které m�že p�inášet výlu�ný vztah klí�ového pracovníka s klientem. 17 

 Osobní asistent – v n�kterých domovech d�chodc� mají 

zavedenou roli jakéhosi klí�ového pracovníka, který funguje �asto i bez 

toho, že by s klienty plánoval službu. Tento pracovník se spolu s klientem 

v�nuje úklidu jeho pokoje, sk�í�ky, pomáhá mu p�i koupání atd. Jde 

vlastn� spíše o roli blízkou osobní asistenci, ale neplní funkci 

individuálního plánování s klientem. 

 D�v�rník – n�kdy role klí�ového pracovníka p�er�stá své hranice a 

klí�ový pracovník se stává pro klienta d�v�rníkem. P�i plánování služby 

se jist� klienti také sv��ují, mohou se nap�íklad rozpovídat o svém život� a 

klí�ový pracovník by m�l um�t naslouchat a využít to pro poznávání 

doty�ného a pro lepší pochopení jeho pot�eb. Je samoz�ejmé, že si klient 

v procesu plánování vytvo�í ke svému klí�ovému pracovníku bližší vztah 

než k ostatním pracovník�m z personálu. To je jedním z cíl� 

individuálního plánování a m�že to mít pozitivní vliv na stav a život klienta 

v za�ízení. Ur�itá d�v�rnost dle mého názoru do vztahu klí�ového 

pracovníka a klienta pat�í. Klí�ový pracovník by však m�l cítit existenci 

                                                 
17 S t�mito p�ístupy jsem se setkala p�edevším b�hem svých návšt�v v r�zných domovech pro 
seniory kraje Vyso�ina. 
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jakési hranice a p�edcházet tomu, aby vztah s klientem p�ekra�oval meze 

p�ív�tivého, empatického a láskyplného, ale stále pracovního vztahu, a 

nestával se pouze d�v�rníkem.18   

Moje sest�i�ka – velmi podobn� mají v n�kterých domovech 

zkušenosti s velkým navázáním klienta na jednoho pracovníka. Klient pak 

nechce p�ijímat ošet�ení od nikoho jiného než od „své sest�i�ky“, p�estože 

t�eba ta n�kolik dní není na sm�n�. Toto vnímám také jako jedno z rizik 

vztahu klí�ového pracovníka a klienta.  

 Patron – v n�kterých domovech je zavedeno takové pravidlo, že 

p�i každé sm�n� obejde patron všechny „své“ klienty, krátce s nimi 

pohovo�í, zjistí jestli n�co nepot�ebují �i prost� jak se mají. Dle mého 

názoru je tato praxe dobrou prevencí p�ed rizikem p�ehlížení 

každodenních pot�eb zvlášt� u klient�, kte�í nemají schopnost prosazovat 

své zájmy. Klient také vnímá, že se o n�j n�kdo zajímá, že n�komu záleží 

na tom, jak se má a jak se mu žije.19 Tento každodenní kontakt však 

nenahrazuje plánování služby, které by jednou za delší �as m�l pracovník 

s klientem provést. 

 

Každé za�ízení má samoz�ejm� volnost v tom, jak pozici klí�ového 

pracovníka pojme a jak ji bude nazývat. Ve svém  pojetí by se však 

nem�li poskytovatelé odchýlit od základních pravidel, která pro KP platí. 

Tato pravidla vycházejí p�edevším ze zákonných požadavk�: 

o Hlavní povinností a náplní práce klí�ového pracovníka je 

plánování služby s klientem.  

o Pracovník by m�l zjiš�ovat klientovy pot�eby a následn� 

s ním domlouvat, jaké služby a jakým zp�sobem mu budou 

poskytovány. 

o Klí�ovým pracovníkem m�že být jakýkoli pracovník, který 

pracuje v oblasti p�ímé pé�e o klienty. V p�ípad� domov� 

d�chodc� tedy m�že jít o sociální pracovníky, pracovníky 

                                                 
18 K otázce hranic p�i individuálním plánování se vrátím ješt� v kapitole 3.5 Hranice 
v individuálním plánování 
19 Domov, kde jsem se s touto praxí setkala byl domov s v�tším po�tem klient�. Klí�oví 
pracovníci zde mají své klienty i na patrech a odd�leních, kde normáln� nep�sobí. B�hem své 
služby však za všemi zajdou na krátkou návšt�vu. 
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v sociálních službách �i zdravotnické pracovníky. Klí�ovým 

pracovníkem naopak nem�žou být zam�stnanci technických 

a hospodá�ských úsek�.   

o Frekvenci setkávání KP a klienta si m�že nastavit každá 

organizace sama, doporu�uje se delší, cca ½ ro�ní interval. 

Tím se stává z plánovacího setkání n�co vzácného, co se 

vymyká každodennímu životu v domov�.  

o KP s klientem hodnotí napl�ování stanovených cíl�, reviduje 

cíle p�i zm�n� životní situace klienta.  

  

Vztah klí�ového pracovníka a uživatele by m�l být založen na 

partnerském základu (jak píši výše) a nem�l by trp�t nad�azeností 

pracovníka nad uživatelem. Tato asymetrie nad�azenosti a pod�azenosti 

by se ovšem samoz�ejm� nem�la vyskytovat v žádné fázi ani oblasti 

poskytování služby, nejen p�i plánování. Zvlášt� u klient�, kte�í trpí 

n�jakou formou demence pracovníci �asto tíhnou k tzv. infantilizaci 

klienta. Jeho špatnou schopnost komunikace vnímají jako d�vod pro to, 

chovat se ke starému �lov�ku jako k dít�ti. Infantilizace je projevem 

nadbytku pé�e, kterou klient nepot�ebuje a která mu dokonce škodí 

(Kalvach, 2007). Jak upozor�uje Johnová (2003), primárním d�vodem, 

pro� mnoho lidí v ústavech �i domovech sami nevykonávají b�žné denní 

úkony není jejich postižení �i stá�í, ale práv� absence p�íležitosti – n�kdo 

to za n� prost� ud�lá, „protože je to rychlejší“. 

Klí�ový pracovník by tedy m�l být schopen komunikovat 

partnersky. M�l by rozlišovat mezi pé�í, která �lov�ka �iní závislým na 

služb� a podporou, která povzbuzuje uživatelovu sob�sta�nost a 

autonomii. Klí�ový pracovník by tak m�l být schopen dostate�né 

sebereflexe, aby rozpoznal, kdy jeho �innost a intervence sm��uje k pé�i 

a kdy k podpo�e. Klí�ový pracovník by m�l vždy uživatele maximáln� 

podporovat v tom, aby sám pro své cíle a pot�eby u�inil n�jaké kroky, 

vyvinul aktivitu. 

Aby plánování splnilo sv�j ú�el, aby bylo zam��eno opravdu na 

zlepšení životních podmínek uživatele, aby uživatel m�l možnost 

skute�n� vyjád�it své pot�eby, m�l by (dle existenciálního p�ístupu) být 
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plánovací rozhovor veden s uživatelem nedirektivn�. Pracovníci by m�li 

být schopni nechat v rozhovoru dostatek prostoru uživateli, aby mohl 

vyjád�it své myšlenky. M�li by se vyvarovat hodnocení toho, co uživatel 

�íká („to je nesmysl“, „to nem�žete“...) Dalším nebezpe�ím je vnucování 

svých vlastních p�edstav a p�ání uživateli, tla�ení uživatele do n�jakého 

�ešení atp. Nedirektivní p�ístup vyžaduje na pracovníkovi mnoho 

trp�livosti a sebereflexe.     

Vedení nedirektivního rozhovoru, dostatek trp�livosti, schopnost 

navázání vztahu založeného na d�v��e, rovnocennosti, schopnost unést 

existenciální otázky, které s sebou p�ináší stá�í, schopnost empatie a 

citlivost, to vše klade na klí�ového pracovníka zna�né nároky. Nároky na 

jeho životní zralost, odborné dovednosti a znalosti.  

Vzhledem k tomu, že tuto roli mohou zastávat libovolní pracovníci   

z p�ímé pé�e, tedy i ti, kte�í mají vedle kvalifika�ního kurzu pouze základní 

vzd�lání, je otázka, jak kvalitn� bude plánování služby realizováno 

v praxi. To záleží do jisté míry na vedení. Ne všichni pracovníci musí být 

klí�ovými pracovníky. Pokud to kapacita za�ízení dovoluje, m�žou být 

klí�ovými pracovníky jen n�kte�í, kte�í mají k tomuto typu �innosti blíže.  

Z tohoto d�vodu je dle mého názoru velice podstatné 1) správn� 

klí�ové pracovníky vybírat a 2) investovat do jejich vzd�lávání opravdu 

maximum, nebo� na jejich kvalitní práci stojí další poskytování služby       

v za�ízení. Dle mého názoru by všichni klí�oví pracovníci by m�li projít 

n�jakým vstupním vzd�láváním, kde budou mít možnost zjistit základní 

teoretické principy plánování. Jako d�ležitou vidím také sebezkušenost 

v rámci nácviku rozhovor�, obtížných témat a problémových moment�. To 

pracovník�m dodá d�v�ru ve své schopnosti a poskytovateli �i z�izovateli 

služby to zajiš�uje ur�itý minimální standard v plánování služby v jejich 

za�ízení. Pracovníci se p�i plánování budou opírat samoz�ejm� také         

o svou intuici. Znalost teorie, možných postup� a metod je pro dobrou 

praxi d�ležitá.  

Další nutností, která by dle mého názoru m�la podporovat klí�ové 

pracovníky p�edevším v dalších obdobích jejich práce, je supervize. 
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V rámci supervizních20 �i intervizních21 setkání by m�li mít pracovníci 

možnost sdílet své problémy, projednávat obtížné situace, sdílet své 

emoce.  Supervize �i intervize je d�ležitou podporou pro kvalitní práci 

klí�ových pracovník�, je významným nástrojem duševní hygieny a 

prevencí p�ed syndromem vyho�ení. 

 

 
3.5 Hranice v individuálním plánování  

 „Každý fungující celek musí mít z�etelné hranice“ (Kop�iva, 1999)  

Jak jsem uvedla již v kapitole v�nované klí�ovým pracovník�m, 

úzký vztah mezi klí�ovým pracovníkem a klientem, který s sebou p�ináší 

individuální plánování, otevírá otázku udržování hranic v pracovním 

vztahu. Problémem hranic v pomáhajících profesích je �astým tématem 

odborných knih, proto jej zmíním pouze stru�n�. 

Hranice je to, co odlišuje odpov�dnost a záležitosti jednoho �lov�ka 

od záležitostí a odpov�dnosti druhého. V p�ípad�, že pracovník na sebe 

bere problémy a pot�eby klienta a �eší je, jako by byly jeho vlastní, 

p�ekra�uje danou hranici. Toto splývání (Kop�iva, 1999) je jedním 

extrémem vztahu mezi pracovníkem a klientem. Druhým extrémem je 

tvrdá a nepropustná hranice, kdy je pracovník úpln� nete�ný ke 

klientovým pot�ebám. Takovou hranici si �asto udržuje pracovník, který se 

bojí si k sob� p�ipustit utrpení druhých.  

 Kop�iva (1999) v tomto kontextu upozor�uje na rozdíl mezi 

soucitem a empatií (vcít�ním). P�i soucitu se ztrácí hranice a pracovník 

se pln� pono�í do problém� klienta. Je natolik zaplaven lítostí, že je 

ochromen v jakékoliv �innosti. To ovšem není pro klienta p�ínosné. Jak 

upozor�uje zmi�ovaný autor, klient by spíše pot�eboval, abychom mu 

rozum�li, um�li se do n�j vcítit, ale abychom nebyli vychýleni ze svého 

t�žišt�. Proto je v pomáhajících profesích vhodn�jší cesta empatie. 

Empatie znamená um�t procítit, co se v druhém d�je, ale zárove� z�stat 

pevn� nohama na zemi, z�stat sami sebou. Pak jsme schopni pomáhat 

tak, „jak to vyžaduje situace, a nikoliv jak to vyžadují naše emo�ní 

                                                 
20 S externím supervizorem, který do za�ízení dochází 
21 Intervize probíhá v rámci za�ízení v okruhu pracovník� a vedení  
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pot�eby.“ (Kop�iva, 1999) P�i vnímání tohoto rozdílu si také pracovník 

bude lépe uv�domovat, kdy klienta podporuje k sob�sta�nosti (p�ístup 

podpory, který vychází z pot�eby klienta) a kdy jej nezahrnuje pé�í 

(p�ístup pé�e, který vychází z pot�eby pracovníka a jeho soucitu). 

 Další otázkou, týkající se hranic p�i plánování, jsou možnosti, jaké 

mají pracovníci a celá organizace p�i napl�ování pot�eb svých klient�. 

Každý �lov�k má mnoho r�zných tužeb a pot�eb a nikdo neo�ekává, že 

se mu naplní všechny jeho touhy a p�ání.  

N�které organizace deklarují ve svém poslání, že zajistí svým 

klient�m „komplexní služby“ a že jejich cílem je „spokojený klient“. Haicl 

(2006b) tuto snahu nazývá „iluzí komplexní pé�e“.  Instituce nem�že nikdy 

zabezpe�it všechny pot�eby svých klient�, to není reálné. „Organizace 

zabezpe�uje uživatele v mezích svého poslání, je tedy zjevné, že 

n�které pot�eby z�stanou neuspokojeny. Komplexní pé�e je šidítko, 

�lov�ka nelze zabezpe�it komplexn�, vznikají pocity viny a pracovníci jsou 

p�et�žováni“ (Haicl, 2006b) 

Sociální služby mají dle standardu �íslo 1 mít své možnosti 

vyjád�eny v poslání organizace a cílech poskytovaných služeb. Toto své 

poslání si definují pracovníci organizace sami a k n��emu se tím zavazují. 

Na druhé stran� tím ale definují prostor, který již není v kompetenci služeb 

daného za�ízení.   

  
 
 
3.6 Lidské pot�eby jako východisko plánování služby  

Vnit�ní sv�t druhého �lov�ka 

 P�i individuálním plánování se snažíme pochopit pot�eby druhého 

�lov�ka. Tím se vlastn� pokoušíme nahlédnout do jeho vnit�ního sv�ta. 

Vnit�ní sv�t je n�co bytostn� soukromého a jedine�ného. Náš vnit�ní sv�t 

je nep�ístupný komukoli zven�í. Nikdo z vn�jšku jej nem�že pochopit do 

všech detail�. Pro naši komunikaci s druhými lidmi je však d�ležité se      

o p�iblížení jejich sv�tu alespo� snažit. Naše pochopení klient� a jejich 

chování m�že umožnit práv� to, že se pokusíme podívat na sv�t jejich 

o�ima a skrze jejich životní zkušenost. 
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O tomto tématu obsáhle pojednává Kop�iva (1999). V kontextu 

praxe individuálního plánování jsou mnohé jeho myšlenky velmi užite�né. 

Snažíme-li se porozum�t �lov�ku, musíme se pokoušet pochopit 

jeho vnit�ní sv�t a nenahrazovat toto pochopení našimi obrazy, 

p�edpoklady a naším zp�sobem myšlení a vid�ní. M�li bychom se snažit 

pochopit, jak doty�ný �lov�k vidí a interpretuje sv�t kolem sebe. Pom�že 

nám to pochopit, co pro n�j znamenají situace, kterými prochází, a pro� 

na n� reaguje zrovna tím �i oním zp�sobem. Kop�iva (1999) upozor�uje, 

že „chce-li se kdokoliv s kýmkoliv … dorozum�t, musí obraz druhého 

vzít v úvahu, musí ho pochopit zevnit�.“ Jak upozor�uje zmi�ovaný 

autor, neznamená to se s obrazem druhého ztotožnit. 

P�iblížit se sv�tu druhého �lov�ka se nám poda�í p�edevším skrze 

jeho slova – to, co nám sám �ekne. Proto je d�ležité um�t se ptát a také 

um�t naslouchat.  

Další podstatné momenty ve snaze p�iblížit se druhému �lov�ku 

formuluje Kop�iva (1999) v názvech podkapitol za sv�j obraz odpovídá 

autor (za sv�j vnit�ní sv�t nese odpov�dnost vždy �lov�k sám), nic 

nep�edpokládat (pracovník by m�l do komunikace s klientem vstupovat     

s „otev�enou myslí“, která je zbavená hodnocení, p�edsudk� a o�ekávání), 

brát druhého vážn�, zajímat se, porozum�ní nenahrazovat hodnocením, 

netvo�it diagnostické nálepky.  

Vstupuje-li pracovník do komunikace s klientem, m�l by si 

p�inejmenším být v�dom existence r�zných sv�t� – jeho a svého. Má-li 

komunikace mezi t�mito dv�ma sv�ty fungovat, je úkolem pracovníka, 

aby odhlédl od svého vid�ní a chápání a p�iblížil se klientovi. Pracovník by 

tak m�l �init proto, že je to sou�ástí jeho profesní role. Klient má naopak 

v rámci svého postavení klienta právo na zmatenost.    

Uv�domíme-li si složitost pochopení druhého �lov�ka, m�žeme 

p�istupovat k rozhovoru s klientem o jeho pot�ebách s v�tší opatrností a 

citlivostí.  

 

Cíle a pot�eby klient�   

Zám�rn� nenazývám tento oddíl „pot�eby senior�“, nebo� takový 

název by nazna�oval, že existují n�jaké spole�né pot�eby, které sdílí 
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všichni senio�i. Tak tomu jist� není, nebo� senio�i nejsou homogenní 

skupinou. Je to skupina rozdílná po všech možných stránkách – v oblasti 

vzd�lání, vykonávaného povolání, životní zkušenosti, ale je také 

r�znorodá v�kem. Odlišné pot�eby m�že mít žena v 70 letech a muž v 90 

letech, p�estože je oba ozna�íme jako seniory. Proto se jen t�žko dá �íct, 

že by senio�i jako celek m�li n�jaké pot�eby. Jist� jsou lidé blízkého v�ku 

spojováni podobnými  problémy – ve stá�í �asto zdravotními, p�esto však 

musíme dát pozor na to, abychom p�íliš nezobec�ovali otázky výlu�n� 

individuální, jako jsou lidské pot�eby.  

Dle Standard� kvality by klí�oví pracovníci m�li p�i plánování 

služby zjiš�ovat životní cíle a pot�eby svých klient�. 	ekne-li se však 

„životní cíl“, �lov�k vnímá, že jde o n�co velkého. Sami bychom se jist� 

museli n�jakou chvíli zamyslet nad tím, co je vlastn� naším životním 

cílem. N�kte�í lidé nejsou zvyklí uvažovat zp�sobem, že by si stanovovali 

n�jaké životní cíle. Prost� se snaží být š�astní. N�kte�í mají své cíle 

neuv�dom�lé – mají n�jaký životní motor, motivaci, která je žene, aniž by 

si to sami uv�domovali. Jindy m�že být tato meta v�domá a 

pojmenovaná. Ale i když n�jaký v�dom� stanovený cíl máme, bude nám 

trvat n�jakou chvíli, než se nám poda�í p�esn� ho formulovat. 

Obdobný problém s tímto úkolem budou mít i klienti sociálních 

služeb, a možná ješt� v�tší. Toto je d�ležitý aspekt plánování, který by 

pracovníci m�li mít na mysli, když se snaží s klienty formulovat jejich 

životní cíle a pot�eby. Jist� je hned nevysypou z rukávu a bude to tedy 

znamenat delší rozhovor, nebo pravd�podobn� i n�kolik rozhovor�.  

Skupina senior� je v ohledu formulování „životních cíl�“ ješt� více 

problematická než jiní uživatelé sociálních služeb. Chtít po 90tiletém 

�lov�ku formulovat životní cíl se m�že n�komu (a n�kdy i onomu �lov�ku 

samotnému) jevit jako nemístný úkol. P�edpokládáme však, že starý 

�lov�k již nemá žádné cíle a žádná p�ání? V každém v�ku má �lov�k 

n�co, pro co žije, �i co má rád, a nemusí to být na první pohled n�co 

„velkého“. Je to možná práv� onen pojem „cíl“, který nás a klienty 

znejiš�uje. Proto možná m�že být lepší používat p�i rozhovoru se seniory 

ozna�ení jako pot�eby, p�ání, touhy, sny, spíše než životní cíle. 
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V terminologii standard� však stále s pojmem osobní �i životní cíle 

pracujeme. 

Kalvach (2007) upozor�uje, že �asto lidé p�edpokládají, že: 

„s postupujícím v�kem ubývá psychosociálních pot�eb a nar�stá význam 

základních pot�eb biologických.“ P�edstava, že pot�eby se ve stá�í 

omezují na stravu, vym�šování, spánek atp. je ale mýtus. I velmi starý �i 

nemocný �lov�k, jak upozor�uje Kalvach, cítí pot�ebu „smysluplnosti, 

participace na d�ní, sounáležitosti (…), d�stojnosti, autonomie, smyslové 

a komunika�ní stimulace.“ Pon�vadž se pot�eby senior� rozestírají na 

celé škále lidských pot�eb, v�nujme se lidským pot�ebám obecn�. 

Již mnoho psycholog� se v�novalo otázce popisu, t�íd�ní a 

hierarchizace lidských pot�eb. Známá je nap�íklad Maslowova pyramida 

pot�eb. Tento autor rozd�luje lidské pot�eby do n�kolika sfér, které 

znázor�uje v podob� pyramidy. Základem této pyramidy jsou pot�eby 

biologické – pot�eba spánku, jídla, tepla. V další vrstv� se nacházejí 

pot�eby jistoty a bezpe�í. Ve t�etí rovin� Maslowovy pyramidy je pot�eba 

lásky – dávat a brát, n�kam pat�it. �tvrté patro p�edstavuje pot�eba 

ocen�ní – respektu od ostatních. Na vrchol pyramidy pot�eb umístil 

Maslow pot�ebu sebeuskute�n�ní. 

 

Pot�eba smyslu 

Pro vhled do oblasti lidských pot�eb dle mého názoru velmi p�isp�l 

psychoterapeutický sm�r logoterapie. Její zakladatel V. E. Frankl zd�-

raz�uje, že �lov�k má vedle biologických a psychologických pot�eb také 

pot�eby duchovní. Dle logoterapie má �lov�k pot�ebu sebep�esažení, 

tedy p�ekro�ení vlastních pot�eb. P�estože m�že mít �lov�k všechno to, 

co si vyžadují jeho biologické, sociální a psychologické pot�eby (jídlo, 

bezpe�í, ocen�ní, lásku – viz Maslowova pyramida pot�eb), m�že být 

stále nespokojen a propadat pocit�m prázdnoty. �asto je tato touha 

zjevná práv� u starších lidí. Spole�nost jim mnoha zp�soby vysílá signály, 

že jako ekonomicky neaktivní nemají hodnotu. Sami senio�i toto vnímání 

mnohdy p�ejímají a upadají do apatie a deprese. Jde vlastn� o proces 

hledání smyslu – toho, pro� vlastn� ješt� žiji, když jsem d�ti již odchoval, 
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pracovat již nemohu atd. Tato pot�eba smyslu je u mnoha starších lidí 

velmi významná.   

Frankl (1997) upozor�uje na to, že �lov�k m�že napl�ovat sv�j 

život smyslem skrze t�i kategorie hodnot: 

1) hodnoty tv�r�í, 

2) hodnoty prožitkové, 

3) a hodnoty postojové. 

 

Hodnoty tv�r�í �lov�ka napl�ují v období, kdy n�co tvo�í, kdy 

pracuje a zanechává za sebou výsledky své práce. Tyto hodnoty žijeme 

p�edevším b�hem ekonomicky produktivní �ásti našeho života. Mohou 

však nastat situace, že nejsme schopni z d�vodu nemoci �i pokro�ilého 

v�ku nadále pracovat. Jist� tím lidský život není zbaven své 

smysluplnosti. 

Dle logoterapie je zde totiž další rovina hodnot – hodnoty 

prožitkové. K t�mto hodnotám pat�í p�edevším napln�ní skrze vztahy 

k lidem a schopnost lásky. Prožitek znamená také možnost vnímat. 

Vnímat um�ní – hudbu, literaturu �i p�írodu.  

Poslední rovinou hodnot, která již nezávisí ani na schopnosti práce 

ani na našich smyslech, vztazích �i na �emkoliv vn�jším, jsou hodnoty 

postoje. Jedná se o postoj k životu, k jeho nezm�nitelným oblastem jako 

je nemoc, utrpení �i stá�í. Jak se k t�mto determinantám postavím, jaký 

smysl jim dám, vše záleží již pouze na mn�. Do této úrovn� hodnot pat�í 

také postoje k životu, sv�tonázor, víra, spiritualita, duchovnost. Hodnoty 

postoje umož�ují �lov�ku prožívat smysl svého života až do posledního 

dechu, nezávisle na svých fyzických schopnostech a možnostech. 

Práv� ve stá�í, kdy se mohou objevovat pocity nesmyslnosti, m�že 

být užite�né se nad myšlenkami logoterapie zastavit. Logoterapii jako dle 

mého názoru d�ležité technice práce se seniory p�i individuálním 

plánování se podrobn�ji v�nuji v samostatné kapitole 4.2 2.    

 

Lidé mají samoz�ejm� pot�eb nekone�né množství. Jak uvádím 

výše,  každý jedinec má své zvláštní a individuální pot�eby. Proto je také 

nutné se na n� ptát. Kdybychom p�edpokládali, že všichni máme pot�eby 
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stejné, nemuseli bychom se v�bec zaobírat individuálním plánováním 

služby. Poskytujeme-li službu lidem, m�li bychom se zajímat o to, jací ti 

lidé jsou, jaké pot�eby mají a jestli v�bec budeme schopni alespo� 

n�které z t�chto pot�eb naplnit. 

 Cíle a pot�eby u senior� mohou být na první pohled velmi 

jednoduché a prosté. B�hem rozhovoru s klí�ovým pracovníkem m�že 

n�kdo vyjád�it touhu vid�t pravnou�e, �i pouze mít klid. Tato oby�ejná 

p�ání jsou ale d�ležitá pro kvalitu života daného �lov�ka. 

  Na druhou stranu je stá�í obdobím, kdy se otevírají mnohé 

existenciální otázky. Témata prázdnoty, smrti, smyslu života, na které 

mnozí senio�i myslí, jsou svým charakterem velmi hluboká. Pracovníci se 

jich �asto obávají. Jejich úkolem je p�edevším tyto výpov�di ustát. Neutéci 

z této situace. Nereagovat tradi�ním „ale vždy� tu budete ješt� dlouho, co 

bychom si bez vás po�ali…“ atp.   

K tématu existenciálních otázek se vrátím v kapitole o p�ístupech 

k individuálnímu plánování, které vychází z existenciální a humanistické 

psychologie. 
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4. P�ÍSTUPY A TECHNIKY VYUŽITELNÉ P�I 

INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ 
Tuto kapitolu bych ráda v�novala r�zným p�ístup�m a technikám, 

které mohou inspirovat klí�ové pracovníky a prohlubovat kvalitu jejich 

praxe v individuálním plánování.  

Nejprve se zastavuji u zahrani�ní praxe plánování služby (person-

centred planning), jak je popsána pro cílovou skupinu lidí s mentálním 

postižením. Jedná se o metodu spíše strukturovaného p�ístupu. 

Dále p�edstavuji vybrané p�ístupy a techniky, které mohou být pro 

plánování služby p�ínosné a které spojují spole�ní �initelé: p�ístup 

zam��ený na �lov�ka, existenciální a humanistické teoretické zázemí 

Ke konci kapitoly se letmo dotýkám n�kolika metod komunikace 

s obtížn� komunikujícími klienty (v našem p�ípad� jde p�edevším o osoby 

s demencí). Toto téma je velmi obsáhlé a �áste�n� již mimo rámec této 

práce. Jak se však ukazuje i v provedených rozhovorech (viz kapitola 5.), 

použití metody individuálního plánování s klienty, kte�í mají obtíže 

v komunikaci, je pro pracovníky jedna z nejproblemati�t�jších oblastí. 

Nelze je tedy jen tak p�ejít. Proto odkazuji alespo� na pár p�ístup� a 

technik, které reagují na tyto speciální komunika�ní pot�eby a které 

nazna�ují sm�r, kterým je možné se p�i komunikaci s  tímto typem klient� 

vydat.  

 

4.1 Plánování zam��ené na �lov�ka: Person-Centred 

Planning  

Jak se zmi�uji i na jiných místech, p�ístup k plánování služby m�že 

být r�zný. V základu jde o zm�nu orientace ze skupiny na jedince, 

z instituce na �lov�ka. Dle Johnové (2007) byl pro tento obrat v našich 

sociálních službách východiskem model „person-centred aproach“ – na 

�lov�ka orientovaný p�ístup. Tento p�ístup a plánování, které z n�j 

vychází – „person-centred planning“ (na �lov�ka orientované plánování) – 

bylo základem pro další z pojetí k individuálního plánování. Tento p�ístup 
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zde krátce p�edstavím, nebo� m�že být zajímavým exkurzem do 

zahrani�ní praxe v oblasti plánování.  

 

 

4.1.1 Co je obsahem PCP 
Metoda Person-centered planning vznikla v Severní Americe a 

využívala se p�edevším jako nástroj pro zlepšení životních podmínek lidí 

s mentálním postižením. 

P�ístup PCP se formoval v období mezi rokem 1979 a 1992 (Brien 

& Brien, 2000) V této dob� vznikaly r�zné metody a techniky, které se 

snažily m�nit p�ístup k lidem s mentálním postižením. Všechny tyto snahy 

vyr�staly ze spole�ného základu. Ve všech byl kladen d�raz na 

individualizaci služeb a spole�n� tvo�ené plány, pro n�ž byly východiskem 

pot�eby daných lidí.  

V tradi�ním modelu poskytování sociálních služeb jsou d�ležití 

odborníci – dokto�i, psychiat�i, sociální pracovníci a rodinní p�íslušníci 

klienta. Ti všichni �iní rozhodnutí týkající se daného �lov�ka. PCP se 

svým p�ístupem snaží obsadit do hlavní role plánování služby samotného 

�lov�ka, kterého se plánování týká. Ten má vyjád�it své pot�eby a na 

základ� toho pak ovliv�ovat, jaké služby a jakým zp�sobem mu budou 

poskytovány. 

  P�ístup zam��ený na �lov�ka vychází p�edevším z myšlenky 

lidských práv, svobody, volby a sociální inkluze. PCP se snaží vést 

�lov�ka k tomu, aby sám ovliv�oval služby, které jsou mu poskytovány, a 

aby v rámci svých možností za sv�j život p�ebíral odpov�dnost. 

Základní principy PCP jsou popisovány následovn� (McIntosh 2001, 

Brien&Brien 2000): 

• V p�ístupu PCP je v centru zájmu �lov�k 

• Doty�ná osoba pojmenovává svá p�ání a sny, vytvá�í plán spolu 

s pomocí a podporou ostatních lidí, kte�í jsou pro ni d�ležití. 

• Jestliže se má plán uvést v praxi, bude �asto nutné zm�nit zp�sob 

poskytování služby.  
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• Vnímání klienta p�edevším jako �lov�ka spíše než jako nositele 

diagnózy. 

• Užívání oby�ejného jazyka spíše než profesionálního žargonu.  

• Aktivní vyhledávání potenciálu �lov�ka a jeho schopností 

(nezd�raz�uje se, �eho �lov�k není schopen, v �em je slabý). 

• Pojmenování žádoucích zm�n v život�. 

 

PCP se dívá na �lov�ka jako na celek, podtrhuje jeho možnosti a 

schopnosti a nev�nuje pozornost oblastem �i dovednostem, které 

doty�nému �iní potíže. D�ležitá je také podpora zapojení �lov�ka do 

aktivit, které si sám vybere, a ne pouze do t�ch, které nabízí služba. 

Snahou PCP je podpo�it uv�dom�ní pot�eb, které �lov�k má, a 

vytvo�ení mapy podpory a služeb, které jsou k uspokojení t�chto pot�eb 

pot�eba. 

Rozdíl mezi p�ístupem metody PCP a tradi�ními p�ístupy k �lov�ku 

s postižením bývá popisován jako rozdíl mezi medicínským a sociálním 

p�ístupem (Circles Network, 2007). V rámci medicínského modelu, který 

je opakem plánování zam��eného na �lov�ka, je �lov�k s handicapem 

vnímán jako p�íjemce pé�e a je nositelem problému. To zp�sobuje 

odlou�ení od spole�nosti a b�žného života komunity. Naproti tomu tzv. 

sociální model vnímá, že handicapovaný �lov�k je handicapován 

p�edevším svým okolím a p�ístupem spole�nosti. Problémem v tomto 

p�ípad� je nedostupnost služeb, jako je bezbariérová doprava, 

bezbariérové budovy a p�edevším p�edsudky spole�nosti. 

Tyto dva rozli�né p�ístupy korespondují s rozdílem mezi pé�í a 

podporou (nakolik služba podporuje autonomii, nezávislost uživatele na 

služb�), jak o ni píši v p�edchozí �ásti práce. Rozdíly názorn� p�ibližuje 

také tabulka 1. 

 

 

 

 

 

 



 52 

 Rehabilita�ní p�ístup 
(medicínský model) 

P�ístup nezávislého života 
(sociální model) 

Definice problému Nedostatek dovedností, 
schopností 

Závislost na profesionální 
pé�i, p�íbuzných a 

ostatních, kte�í kontrolují 
váš život 

Kde je problém lokalizován? V daném �lov�ku 
V okolí �lov�ka a ve 

zp�sobu, jakým mu je 
služba poskytována 

Jaké je �ešení problému? Profesionální intervence 

Odstran�ní p�ekážek, 
sebeobhajoba, uživatel 

kontrolující jemu 
poskytované služby  

 
Kdo je ona osoba? 

 
Pacient, klient Osoba, ob�an 

 
Kdo nese zodpov�dnost? 

 
Profesionál Ob�an 

Co definuje výsledek? Maximální schopnosti, jak 
jsou vid�ny personálem  

Nezávislý život (doty�ný má 
sv�j život pod kontrolou 
nezávisle na tom, kolik 

podpory k tomu pot�ebuje) 
Tabulka 1: Medicínský v. sociální model (Brien & Brien, 2000) 
 

 

4.1.2 Techniky PCP 
Všechny techniky PCP mají sloužit k jednomu ú�elu: mají být 

lidem, kte�í pot�ebují podporu sociálních služeb, pom�ckou 

pro formulování jejich pot�eb a p�ání a mají napomáhat k ú�inn�jšímu a 

smyslupln�jšímu nastavení poskytovaných služeb.  

Plán, který má být výsledkem tohoto snažení, m�že mít r�znou 

podobu. Cíle a kroky vedoucí k t�mto cíl�m mohou být zaznamenány na 

nahrávce �i prost� napsány na papír. �asto bývají plány znázor�ovány 

graficky s pomocí mnoha barev, obrázk� a symbol�, které mají 

napomáhat lepší orientaci, p�ehlednosti a dodávat plánování život. 

Zde blíže pár z technik, které se na západ� užívají pro plánování 

s lidmi s mentálním postižením. Spolu s tímto stru�ným seznámením 

p�ikládám v p�ílohách konkrétní p�íklady zpracovaných plán�.22 

  
 
 
 

                                                 
22 V p�ípad� práce se seniory budou plány a cíle vypadat pravd�podobn� jinak, než je tomu u 
cílové skupiny lidí s mentálním postižením. P�esto však považuji za p�ínosné si tyto ukázky 
p�iblížit. 
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Mezi techniky PCP pat�í (Circles Around Dundee, 2007): 

Essential Lifestyle Planning23 (Plánování životního stylu) 

 V tomto typu plánování jde o vykreslení portrétu konkrétní osoby: 

kdo tato osoba je a jaké jsou její p�ání a touhy. Jedná se o velmi detailní 

plánování života, které se zam��uje na jedince, jeho život a na to, jak by 

mohl být zkvalitn�n. Tato technika pomáhá jak pracovník�m, tak 

samotnému uživateli uv�domit si, co je pro n�j v život� d�ležité a jakou 

podporu pot�ebuje pro to, aby mohl vést kvalitní život dle svých p�edstav. 

Struktura jednotlivých plán� m�že být velice r�zná vzhledem 

k jedine�nosti životních pot�eb. Do plánu jsou za�azeny takové oblasti, 

které jsou pro doty�ného d�ležité. Vzhledem k rozsáhlosti t�chto plán� 

uvádím v p�íloze pouze p�íklady bod�, které m�že obsahovat struktura 

plánu (viz p�íloha 8)24 

 

Paths - Planning Alternative Tomorrows with Hope  

(Cesta: Alternativní vid�ní budoucnosti) 

Tato technika je jednou z pom�cek jak individualizovat službu dle 

pot�eb uživatel�. Plán se skládá z jednotlivých krok�, které jsou 

procházeny s uživatelem postupn� dle grafu navrženého odborníky (Jack 

Pearpoint, John O’Brien, Marsha Forest) (ADC, 2007) – viz p�íloha 5. 

Op�t podotýkám, že se jedná o plánování pro cílovou skupinu lidí 

s mentálním postižením.  

  Ukázka dvou zpracovaných „cest“ – viz p�ílohy 6 a 7 tohoto textu. 

 

Maps (Mapy pot�eb) 

Jde o další nástroj, který má pomoci jedinci, rodin� �i organizaci 

naplánovat kroky sm�rem k budoucnosti, kterou si osoba p�edstavuje jako 

ideální. Tato technika se dá použít pro dlouhodobý i krátkodobý horizont 

plánování. Plánování se ú�astní vedle facilitátora také �lov�k, který se 

v�nuje grafickému znázorn�ní mapy (podobn� i v p�ípad� ostatních 

technik). Ten zaznamenává informace d�ležité pro efektivní plánování. 

                                                 
23 Vzhledem k tomu,že tyto techniky nemají �eské ekvivalenty, používám originální názvy 
s pracovním p�ekladem. 
24 Struktura bod� je vytvo�ena na základ� plán� zve�ejn�ných organizací Families leading 
planning, která ve Velké Británii poskytuje poradenství k PCP. (Families Leading Planning, 2007)  
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Grafické znázorn�ní plánu má p�i plánování sv�j význam.  

V pracovním sešitu pro PCP to zd�raz�ují auto�i Kate Moss a David 

Wiley. (Moss, 2006) R�zné barvy, obrázky, symboly a schémata mohou 

plán zp�ehled�ovat (auto�i navrhují používat jednu barvu pro p�íležitosti a 

pozitivní momenty, jinou barvu pro p�ekážky a negativní momenty atp.). 

Obrázky mohou dodávat �e�eným slov�m život a zd�raz�ují neformálnost 

setkání. 

Ukázka mapy viz p�íloha 4. 

 

Personal Portfolios  (Osobní portfolio) 

Tvorba tzv. osobního portfolia v rámci PCP vychází p�edevším 

z rozpoznání talent�, schopností, vloh a jedine�nosti doty�ného �lov�ka. 

P�estože mohou být tyto oblasti skryté, n�kde existují a jde o to je objevit. 

Portfolio mapuje všechny tyto pozitivní aspekty a jedine�nost doty�né 

osoby. M�že mít podobu alba fotografií, stromu rodinných vazeb, sbírky 

vzpomínkových p�edm�t�, �i životního p�íb�hu. 

 

Dle autor� �lánku o historii metody Person-centered planning 

(Brien & Brien, 2000) nelze p�edpokládat, že budeme dob�e vést 

plánování služby pouze po absolvování n�jakého kurzu. Auto�i 

upozor�ují, že pro tento p�ístup je nutná p�edevším velká dávka 

tvo�ivosti.  

 

 

4. 2 Další p�ístupy využitelné p�i individuálním plánování 

4.2.1 Vedení rozhovoru  
V p�ípad�, že klient komunikuje, je plánování služby p�edevším 

rozhovorem – dialogem mezi uživatelem služeb a jeho klí�ovým 

pracovníkem. Proto se nejprve zastavím obecn� u tématu rozhovoru a 

zp�sob� jeho vedení. 

V�tšina pracovník�, kte�í pracují v p�ímé pé�i pobytových služeb, 

bývá velmi zam�stnána každodenními starostmi za�ízení. Málokdo z nich 

si najde �as se posadit s lidmi na svém odd�lení chvíli promluvit. Velmi 
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t�žko m�žeme hodnotit, kdy je to od pracovník� výmluva a út�k od 

psychicky náro�né práce (povídání o prázdnot�, smyslu �i smrti oproti 

p�evlékání postele) a kdy jsou pracovníci opravdu p�etíženi. V rámci 

svého nejlepšího v�domí a sv�domí �asto pracovníci plní úkoly, které od 

nich vedení domova a z�izovatel o�ekávají. S uvedením Standard� kvality 

do našeho legislativního rámce se však stává plánování služby povinností 

poskytovatel�. P�ed pracovníky za�ízení, kde doposud „nemají �as“ se 

svými uživateli hovo�it, tedy stojí úkol uspo�ádat si práci tak, aby se pro 

toto vytvo�il prostor. Velká �ást odpov�dnosti za vytížení �i nevytížení 

personálu samoz�ejm� také leží na vedení domov�. Ti by m�li 

pracovník�m pro praxi plánování poskytnout dostate�né podmínky. To, že 

opravdu záleží na tom, jak vedení práci v domov� zorganizuje, dokládá 

fakt, že existují domovy, kde plánování služby probíhá, kde pracovníci 

s klienty hovo�í a k revizi plánu se setkávají i každý týden.  

N�kte�í lidé mají p�irozenou schopnost komunikovat a vést 

rozhovor. N�kte�í však mohou mít obavy, jak za�ít, jak klientovi vysv�tlit,  

o co jde, jak dovést rozhovor ke svému cíli, jak jej ukon�it atp. K tomuto 

tématu existuje mnoho literatury, r�zné výcviky a kurzy, kde si m�že 

pracovník leccos sám nacvi�it a prožít. Zde se pokusím nazna�it pár 

základních prvk�, na kterých by profesionální rozhovor m�l dle mého 

názoru stát.  

Na každý rozhovor by se m�l pracovník p�ipravit. Minutku p�edem 

se posadit, oprostit od všech v�cí, které ho aktuáln� tíží doma i v práci 

(Kop�iva [1999] �íká „uklidit v sob�“) a v�dom� si �íci, že te� s tímto 

�lov�kem strávím n�kolik desítek minut a budu se soust�edit pouze a jen 

na n�j a na jeho sv�t. P�ípadn�, je-li t�eba, m�že si pracovník 

p�ipomenout, o �em se hovo�ilo na posledním spole�ném setkání, a tím 

se naladit na nadcházející rozhovor. Jde-li o první setkání, je jist� 

p�ínosné si uv�domit �i od koleg� zjistit, jestli nemá klient n�jaká 

specifika, na které je dobré být p�ipraven, jaké má komunika�ní pot�eby 

(mluvit hlasit�, �i naopak nezvyšovat hlas atp.). 

Užite�né je v�novat pozornost prostorovému uspo�ádání. Mnozí 

odborníci upozor�ují na vliv, který má rozsazení ú�astník� rozhovoru na 

jejich pocity a na celkovou kvalitu setkání. Pracovník by m�l proto zvolit 
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p�im��enou vzdálenost od klienta, aby nebyl p�íliš blízko a nezasahoval 

tak do jeho osobní zóny.  Na druhé stran� však nesmí být ani daleko, aby 

jej (zvlášt� pak v domov� pro seniory) klient pohodln� slyšel. Pracovník 

by se m�l zamyslet nad vhodném prostoru pro setkání, kde bude pro 

rozhovor dostatek soukromí, ale kde se klient bude cítit p�íjemn� a 

uvoln�n� (což pravd�podobn� nebude v místnostech pat�ících personálu, 

jako je sesterna �i kancelá�). Ideální je samoz�ejm� pokoj klienta, bydlí-li 

na pokoji sám. 

Dobré je také zamyslet se nad �asem. Jak dlouho má takový 

rozhovor trvat? Kop�iva (1999) tvrdí, že p�i prvním kontaktu s klientem 

bude rozhovor pravd�podobn� trvat déle než 30 minut. Rozhovor by však 

nem�l být ani p�íliš dlouhý. M�že vysilovat klienta, ale také pracovníkova 

pozornost slábne. Za�íná p�emýšlet nad tím, co mu utíká, co musí ješt� 

stihnout atd. Aby se kvalita rozhovoru udržela po celé jeho trvání, 

doporu�uje Kop�iva (1999) nep�ekra�ovat �asovou hranici 60ti minut. 

Každý klient samoz�ejm� bude mít jinou pot�ebu si povídat, je však 

d�ležité hranice dodržovat a nechat další témata na p�íští setkání. Záleží 

také na povaze setkání. Jedná-li se o rozhovor po p�l roce, který má 

hodnotit služby a plánovat další, bude na to jist� t�eba více �asu nežli 

v p�ípad�, kde se pracovník p�ichází k rozhovoru s klientem každý týden a 

„pouze“ zjiš�uje co je nového.  

D�ležitá je také míra pozornosti pracovníka. Kvalita rozhovoru je 

jist� závislá na tom, nakolik se pracovník soust�edí a vnímá. Kop�iva 

(1999) ozna�uje ideální míru pozornosti psychoanalyticky: „voln� 

zav�šená pozornost“. Nejde o to, aby m�l pracovník nastražené smysly a 

„�íhal“, aby mu nic neuteklo. V tomto pojetí se p�i naslouchání pracovník 

snaží udržovat pozornost, ale je uvoln�ný, otev�ený a „zv�davý“ na to, co 

p�ijde. Kop�iva k tomu upozor�uje, že hodnotící soudy, snahy prosadit 

sv�j názor a p�ílišná aktivita (direktivita) zkreslují vnímání a 

znemož�ují pracovníkovi nahlédnout do klientova vnit�ního sv�ta.  

Aktivita a pasivita25 pracovníka by m�la být vyvážená dle pot�eby klienta. 

N�kdy �lov�k pot�ebuje, aby mu byly více kladeny otázky, dopl�ující 

                                                 
25 Nemyslím samoz�ejm� pasivitu jako nezú�astn�nost a nezájem. Spíše jako držení se zpátky, 
sledování, nezasahování do procesu. 
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otázky, aby byly vysv�tlovány. N�kdy zase klient pot�ebuje mén� aktivity 

pracovníka, více prostoru pro své vyjád�ení.   

Podstatné je p�i rozhovoru dávat �lov�ku najevo sv�j zájem a to, že 

je poslouchán a vnímán. Z tohoto d�vodu se využívají p�i rozhovoru 

techniky aktivního naslouchání. Tyto techniky pomohou klientovi pocítit 

zp�tnou vazbu od svého poslucha�e-pracovníka. 

Jedná se nap�íklad o techniky povzbuzování, parafrázování, 

zrcadlení, reflexe, sumarizace �i shrnutí.  

P�i povzbuzování jde p�edevším o projevení zájmu a vybídnutí 

doty�ného k dalšímu hovoru. „Pov�zte mi o tom více“ je klasická, ale 

funk�ní povzbuzovací v�ta. Snaží-li se pracovník parafrázovat, tedy svými 

slovy zopakovat, co �ekl klient, dává mu tím najevo, že poslouchá a že se 

snaží porozum�t. Parafrází si navíc ov��í, zda rozumí správn�, p�ípadn� 

se nechá klientem opravit. P�i použití techniky zrcadlení klientovi dáváme 

zp�tnou vazbu o tom, jak na nás p�sobí „je vid�t, že vás to p�kn� štve…“ 

apod. Shrnutím m�žeme i uprost�ed rozhovoru shrnout to d�ležité, co bylo 

�e�eno a na �em se dále m�že stav�t. Shrnutí spo�ívá v zopakování 

klí�ových myšlenek �i v�t rozhovoru �i toho, k �emu se došlo v diskusi. 

P�i vedení rozhovoru je na jednu stranu d�ležitá intuice a odvaha, 

na druhou stranu zkušenost a technika. Ob� strany mince by m�l 

pracovník trénovat, ale nem�l by se ani vyhýbat teorii. Literatury o vedení 

rozhovoru je opravdu mnoho. 

 

 

4.2.2 Logoterapie -  jedno z východisek práce se seniory p�i 

individuálním plánování   
Každý pracovník vychází p�i práci s klientem ze svého vzd�lání, 

výcvik�, odbornosti, specifi�nosti klientely (nap�. senio�i), i ze svého 

celkového p�ístupu ke sv�tu a lidem. V rámci své vlastní praxe, setkávání 

s pracovníky domov� pro seniory, s jejich klienty i v rámci studia stá�í a 

gerontologie na univerzit� jsem si uv�domila, jak velkým p�ínosem m�že 

být pro práci se seniory p�ístup logoterapie.  
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Pracovníci se totiž p�i setkávání se seniory dotýkají oblastí života, 

které jsou osudové, nezm�nitelné. Role pracovníka v takové situaci 

spo�ívá v tom pomoci klientovi p�ijmout nezm�nitelnost t�chto situací a 

pomoci mu je unést.  

T�mito obtížnými existenciálními tématy se práv� zabývá 

logoterapie. Jak píši na jiných místech, p�ání, pot�eby a obavy senior� se 

�asto mohou pohybovat kolem t�chto témat jako smysl, prázdno �i smrt.  

Logoterapie je psychoterapeutický sm�r, jehož podstatou je 

myšlenka, že �lov�k se odlišuje od jiných živo�išných druh� svou v�lí ke 

smyslu (tedy pot�ebou smyslu). 	ecké slovo logos je mnohovýznamový 

pojem. V kontextu logoterapie se používá p�edevším ve významu smysl �i 

slovo. 	íká se tedy, že logoterapie je vlastn� terapie smyslem, �i terapie 

slovem (tedy rozhovorem).  

Jak m�že být logoterapie p�ínosná pro plánování služby se 

seniory? Pracovníkovi, který hovo�í se seniorem o jeho p�áních a 

pot�ebách jist� pom�že mnohé z toho, co Frankl u�il. Nap�íklad ten fakt, 

že �lov�k funguje na t�ech dimenzích. Vedle fyzické a psychické je to 

oblast noologická – což je oblast lidské v�le ke smyslu. 

Individuální plánování vychází z pot�eb uživatele. Jednou 

z nejhlubších pot�eb, která je v �lov�ku p�ítomna po celý jeho život, je 

práv� pot�eba smyslu. �lov�k hledá smysl �inností, smysl svého života, 

smysl života jako takového. V�tšinou smysl nehledáme konstantn� celý 

život, ale v n�jakých zlomových situacích, které m�ní naše zvyklosti a 

bere dosavadní životní nápl�. Takovouto situací je nap�íklad odchod do 

d�chodu, úmrtí partnera, osamocení v domácnosti, zhoršení zdravotního 

stavu a samoz�ejm� život v instituci, jakou je domov pro seniory. Stá�í je 

plné takovýchto zlomových událostí, které neustále nutí �lov�ka znovu a 

znovu se zamýšlet a nacházet, v �em spo�ívá smysl jeho života. Lidé 

bilancují, hodnotí smysluplnost minulosti, ale p�edevším hledají smysl pro 

své sou�asné žití. Starý �lov�k vnímá svou neschopnost napl�ovat život 

tím, �ím byl zvyklý – prací, mocí, starostí o d�ti, vnuky atp. �asto pak 

zažívá pocit prázdna. 

 Klí�ový pracovník v domov� pro seniory by si samoz�ejm� m�l 

všechna tato témata uv�domovat. �asto se zužují pot�eby starých lidí na 
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„p�edevším to zdraví“, ale to je zjednodušování. Proto by pracovník 

hovo�ící se svým klientem m�l být p�ipraven na odkrývání t�chto oblastí 

pot�eb. Být p�ipraven p�ípadn� pomoci doty�nému nacházet jeho smysl. 

Pomoci mu odkrýt širokou škálu hodnot, které �lov�ku mohou p�inášet 

smysl do posledního dechu. (viz 3 úrovn� hodnot – kapitola 3.4). Ne 

každý klient má však pot�ebu hovor o takovýchto otázkách vést. Klí�ový 

pracovník by je nem�l sám do rozhovoru vnášet, ale m�l by reagovat, 

pouze když s nimi p�ijde sám klient. 

Dále m�že být pro pracovníky p�ínosné logoterapeutické p�emítání 

o svobod� – nakolik má �lov�k svobodnou v�li a nakolik je pouze vlá�en 

životem a jeho utrpením? Frankl nabádá rozlišovat utrpení �i 

nespokojenost na tu, která plyne 1) z daných a nezm�nitelných v�cí a 2) 

z v�cí ovlivnitelných v�lí, zm�nitelných. Pokud se v�ci dají zm�nit, má 

v sob� �lov�k najít sílu ke zm�n�, p�emýšlet, jakým zp�sobem situaci 

zm�nit. Pokud se jedná o nezm�nitelné okolnosti, jako je úmrtí �i jiná 

životní ztráta, �lov�k má svobodu k této danosti zaujmout postoj – p�ijme 

to? Pop�e? Bude bojovat? I k nevylé�itelné nemoci m�žeme zaujmout 

r�zné postoje. Jak zd�raz�uje Frankl, tato svoboda volby postoje je to, co 

nás odlišuje od zví�at.  Pro mnohé lidi nap�íklad m�že být smrtelná nemoc 

impulzem pro vy�ešení starých konflikt�, pro otev�ení nedo�ešených 

problém� a dluh�, nejen finan�ních. Lidé �elící smrti se �asto orientují na 

druhou rovinu hodnot (viz kapitola o lidských pot�ebách) – na vztahy 

k lidem, svou rodinu atp. Nebo se pro n� nov� otev�e další úrove� hodnot 

– otázky smyslu, n�kdy v podob� víry, náboženství �i neformalizovaného 

spirituálního, duchovního prožívání.  

V tomto vidím roli klí�ového pracovníka, který by mohl svým 

klient�m pomáhat odlišit utrpení, které se dá zm�nit, a zde si formulovat 

možnosti zm�n. Od toho odlišit utrpení �i okolnosti nezm�nitelné a pomoci 

najít �lov�ku cestu, jak to ustát, jak onu situaci p�ijmout.  
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4.2.3 Metody komunikace s obtížn� komunikujícími 

osobami 
Zjiš�ování pot�eb u obtížn� komunikujících osob  

Služba musí být plánována i s klienty, kte�í z d�vodu demence, 

mentálního postižení �i psychické nemoci nekomunikují b�žným 

zp�sobem. Práv� u t�chto klient� je plánování služby velmi d�ležité. 

Jejich pot�eby jsou �asto p�ehlíženy, nebo� je sami neum�jí vyjád�it.  

Uvádím zde n�kolik možných technik a p�ístup�, které dle mého 

názoru mohou pomoci pracovník�m p�i plánování služby s tímto typem 

klient�. Nejde o oficiáln� doporu�ované p�ístupy, které by byly obsaženy 

ve Standardech, pouze o má doporu�ení a doporu�ení odborník�.  

Akcentuji zde tyto p�ístupy: 

��Empatie a imaginace 

��Ov��ování hypotéz 

��Pozorování 

��Kontakt 

��Preterapie 

��Validace  

��Videotrénink interakcí 

 

Empatie a imaginace. To jsou dle Haicla (2006c) základní 

techniky, které umož�ují plánovat službu i s klienty, kte�í mají problémy 

s komunikací. Pro kvalitu jejich života a pro kvalitu pé�e, kterou jim chce 

služba nabídnout, je nutné znát pot�eby, na které má služba reagovat. To 

je tedy hlavním úkolem. Jak ale zjistit pot�eby �lov�ka, který je sám 

nem�že �i neumí sd�lit?                

Haicl (2006c) navrhuje n�kolik metod založených na empatii a 

imaginaci a n�které vycházející z racionálního p�ístupu. Více než p�i 

plánování s komunikujícími klienty je zde t�eba soust�edit se a pln� se na 

klienta naladit. Podstatou je vytvo�ení hypotézy. Co napadne pracovníka, 

když se pokusí vžít do klientova sv�ta? Jaké m�že mít klient pot�eby? 

Pracovník se tak sám m�že pokusit formulovat pot�eby klienta. 

Samoz�ejm� tak musí �init velmi citliv� a empaticky. Ud�lat si chvíli �as a 
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pokusit se do �lov�ka vcítit. Jak upozor�uje autor, pot�eby jsou vysoce 

subjektivní záležitost, proto se pracovník nem�že zcela spolehnout na své 

hypotézy o klientových pot�ebách. Své hypotézy by pracovník m�l 

diskutovat v týmu a snažit se je odlišit „subjektivních projekcí nositele 

hypotéz“ (Haicl, 2006c).  

Dále je pracovník nabádán, aby své hypotézy ov��oval 

experimentem. Pracovník se pokusí citliv� realizovat svou hypotézu (nap�. 

vezme klienta na procházku, na n�jakou aktivitu v domov�, �i pouze 

vezme doty�ného za ruku atp.), ale stále bedliv� sleduje reakce klienta. 

Pracovník vnímá, jak klient opat�ení p�ijímá a zda jeho hypotéza o pot�eb� 

procházky �i doteku byla správná nebo mylná.  

Haicl nabízí ve své práci (2006c) tyto další techniky:  

Pozorování uživatele v reálné situaci – pracovník se snaží naladit 

na klienta a je p�i tom v jeho p�ítomnosti. Pozornost v�nuje klientovi, 

prost�edí, ve kterém se klient nachází i sob� samému – co v nás 

pozorování vyvolává za pocity? Je nám úzko? Na základ� pozorování se 

pak v pozorovateli vytvá�í hypotézy o pot�ebách klienta a diskutuje o nich 

s týmem.  

 Empatická fantazie je další z technik popsaných Haiclem. 

Pracovník se zde pokouší p�edstavit si, že se nachází v situaci klienta. Na 

chvíli si prop�j�í jeho t�lo, možnosti, jeho životní situaci. Poté p�emítá nad 

tím, co by sám pot�eboval v takové situaci. Své nám�ty a hypotézy op�t 

p�enese do diskuse v pracovním týmu. 

Imaginativní rozhovor je technika, p�i které pracovník vede 

s klientem imaginární rozhovor ve své fantazii. Klade mu otázky a 

p�edstavuje si, jak by klient mohl reagovat (úsm�vem, kývnutím, slovem). 

Pracovník sleduje, co se v n�m samotném d�je, co v n�m kladené otázky 

vyvolávají za obrazy, pocity �i vzpomínky. Haicl doporu�uje vést rozhovor 

s úctou a vážností, jako kdyby byl realitou. Zahájit jej pozdravením, 

ukon�it pod�kováním a rozlou�ením.  

Pro racionáln�ji uvažující pracovníky nabízí Haicl (2006c) metodu 

analýzy uspokojení pot�eb. Zde již pracovník nepracuje s intuicí a 

fantazií, ale provádí rozumovou analýzu. Je možné využít klasifikaci 

pot�eb, jak byly vytvo�eny n�kterými psychology. Pracovník tedy prochází 
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seznam pot�eb a zkoumá, do jaké míry jsou tyto pot�eby u jeho klienta 

napln�ny. 

Jako další možnosti získávání hypotéz o pot�ebách 

nekomunikujícího klienta Haicl (2006c) uvádí rozhovor s osobami, které 

klienta znají, a studium jeho dokumentace. 

 

Preterapie  

Preterapie je metoda práce s obtížn� komunikujícími klienty. M�že 

být nápomocná pracovník�m domov� pro seniory jak p�i plánování služby 

s lidmi s demencí, tak p�i každodenním kontaktu s nimi. Metoda 

preterapie pat�í k p�ístup�m vycházejícím z humanisticky orientované 

psychologie. Stejn� jako u validace, kterou p�edstavuji níže, je pro 

preterapii východiskem na �lov�ka orientovaný p�ístup (person-centred 

aporach). Autorem preterapie je profesor Garry Prouty, následovník Carla 

Rogerse a Eugena Gendlina. 

Preterapie se snaží o „navázání a udržení kontaktu s obtížn� 

komunikujícími klienty“, jak se dozvídáme z podtitulu Proutyho monografie 

o preterapii (Prouty, 2005). Tato kniha uvádí �adu konkrétních p�íklad� 

praktické aplikace preterapie, a to p�edevším u lidí s mentálním 

postižením �i psychickým onemocn�ním.  

Preterapie, vychází z Rogersova p�ístupu k terapii, který 

charakterizují t�i nutné p�edpoklady: 

1) bezpodmíne�né p�ijetí, které p�edpokládá v�elý, p�ijímající 

postoj terapeuta ke klientovi a up�ímný zájem, a� se jedná        

o kohokoliv (= bezpodmíne�n�), 

2) empatie, neboli vcít�ní, porozum�ní klientovi, vyjád�ení 

porozum�ní,  

3) kongruence, kterou Prouty (2005) popisuje jako emo�ní 

opravdovost terapeuta a otev�ené projevování pocit� 

terapeuta. 

Preterapie se snaží o op�tné navázání kontaktu s lidmi, kte�í mají 

omezenou schopnost kontakt navázat. Zp�sob, jakým se o to snaží, jsou 

techniky kontaktních reflexí.   



 63 

Mezi kontaktní reflexe pat�í: situa�ní, obli�ejové, t�lové, slovní 

reproduktivní a zopakované reflexe. Terapeut se skrze tyto reflexe snaží 

zrcadlit a opakovat fragmenty vy��ených slov a v�t, �i komentovat situaci, 

ve které se klient nachází. Popisuje emoce, které vyjad�uje klient�v 

obli�ej, pozici, ve které je jeho t�lo atp. Terapeut tak podn�cuje 

psychologický kontakt klienta s realitou, s jeho emocemi a situací, ve 

které se nachází. 

Dle kasuistik uvedených Proutym (2005) pomáhá dob�e provád�ná 

preterapie navázat kontakt mezi pracovníkem a klientem a pomoci 

klientovi získat náhled na svou situaci (v p�ípad� psychicky nemocných na 

halucinace a psychotické stavy). Klient tak také navazuje kontakt sám se 

sebou.  

Dion Van Werde popisuje v Proutyho knize (2005) využití 

preterapie p�i uspo�ádání denního programu na odd�lení pro psychotické 

pacienty v psychiatrické lé�ebn�. Preterapii zde v každodenním kontaktu 

s klienty využívají nejen léka�i a terapeuti, ale i zdravotní sestry, tedy 

všechen personál. Preterapeutický p�ístup se na tomto odd�lení stal 

sou�ástí základního nastavení personálu ke klient�m. Z výpov�di Van 

Werdeho je zjevné, že využívá-li preterapeutický p�ístup celý personál, je 

to  p�ínosné pro funk�nost této metody.  

 Jane�ková ve své disertaci (2004) tvrdí, že: „Je prokázáno, že 

léka�i, zdravotní sestry, pe�ovatelky v�nují daleko mén� pozornosti lidem, 

kte�í nekomunikují nebo komunikují jen s obtížemi – nemluví s nimi, 

nereagují na jejich neverbální projevy, neptají se jich, nesnaží se jim 

naslouchat, hovo�í o nich v jejich p�ítomnosti, chovají se tak, jako by tito 

lidé byli hluší.“ Proto je dle mého názoru nutné, aby se pracovníci 

seznamovali s metodami, jako je preterapie, a aby si uv�domovali pot�ebu 

komunikace a zjiš�ování pot�eb i u lidí, kte�í je verbáln� nevyjad�ují.  

Stejn� jako další zmi�ované metody m�že preterapie inspirovat 

klí�ové pracovníky i vedení domov� pro seniory k novým p�ístup�m 

k lidem s demencí a k lepšímu navázání vztahu mezi pracovníkem a 

klientem, který není orientovaný v naší realit�.  
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Validace  

P�ístup validace se stejn� jako preterapie využívá p�i práci s lidmi, 

kte�í mají problémy s komunikací. Pe�ovatelé, kte�í p�icházejí do kontaktu 

s t�mito lidmi, vnímají všechny projevy jejich chování. Nezavrhují jejich 

komunika�ní projevy jako „nesmyslné“ �i „nepravdivé“, dávají jim váhu, 

oce�ují je = validují. P�i tomto p�ístupu pracovníci berou na v�domí city 

druhých, a� se t�eba zdají sebenesmysln�jší, vnímají jejich smysl a 

význam v život� onoho �lov�ka a potvrzují je. Tento p�ístup se snaží 

nemocným senior�m navrátit pocit vlastní hodnoty. Jane�ková (2004) 

k užití validace �íká: „v pozd�jších stádiích demence, kdy �lov�k ztrácí 

kontrolu nad realitou i nad sebou samým, ztrácí vlastn� p�edstavu sebe 

sama. Pot�ebuje proto potvrzení sebe, své vlastní integrity.“ …  

Validace se zam��uje na to, co je v �lov�ku zdravé, a posiluje jeho 

pocit vlastní ceny. Jak upozor�uje Jane�ková (2004): „V�domí vlastního 

smysluplného „já“ snižuje stres, úzkost a depresi.“ To umír�uje i pot�ebu 

úniku do fantazií a do minulosti a, jak upozor�uje autorka, zvyšuje se tím 

kvalita života t�chto lidí. 

Valida�ní techniky, jak je uvádí Jane�ková (2004), jsou následující: 

dotek, zrcadlení (napodobování druhého), hudba, hluboký jasný hlas, 

delší pohled z o�í do o�í, intuice, empatické naslouchání verbálnímu i 

neverbálnímu vyjad�ování. 

Klí�oví pracovníci se validací mohou inspirovat pro svou 

komunikaci s lidmi s onemocn�ním demencí. Jde o celkový p�ístup 

k t�mto lidem, jejich projev�m a komunikaci, využitelný jak v každodenní 

komunikaci, tak p�i momentech ur�ených pro plánování.  

 

Videotrénink interakcí 

Videotrénink interakcí je další metodou, která m�že být prosp�šná 

p�i zlepšování komunikace s lidmi trpícími demencí. P�ímo v organizaci se 

po�izují videozáznamy pé�e o klienty a interakce personálu s klienty 

s demencí. Následn� pracovníci sledují záznamy, analyzují komunikaci na 

záznamu, diskutují ve skupin�, sledují úsp�šnost intervence a snaží se 

nacházet lepší p�ístupy práce. 
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Tato metoda se používá pro mnoho cílových skupin. Pomáhá 

nap�íklad i pedagog�m a rodi��m zlepšovat komunikaci s problémovými 

d�tmi. Nyní se využívá i p�i zlepšování komunikace se seniory.  

 

 

Shrnutí 

V p�edchozích kapitolách jsem se v�novala p�edevším teorii toho, 

jak by m�lo �i mohlo vypadat individuální plánování služby v domovech 

pro seniory. Popsala jsem kontext problému – sociální služby a prom�ny, 

kterými tato oblast prochází – snahu sm��ovat ke kvalit� skrze nastavení 

Standard� kvality, v�novala jsem se teoreticky individuálnímu plánování 

služby, požadavk�m zákona a metodám, které jsou pro plánování 

využitelné. 

Jak se již mnohokrát zmi�uji na r�zných místech textu, nikde 

neexistuje návod, jak má plánování služby „správn�“ vypadat. Proto je 

teoretická �ást práce jakýmsi „kroužením“ kolem – jde o p�iblížení 

pohled�, které mohou být pro práci klí�ového pracovníka užite�né. 
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5. DOBRÁ PRAXE V OBLASTI INDIVIDUÁLNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVECH PRO SENIORY 

�R 
(3 p�ípadové studie) 

  

5.1 Výzkumná otázka  

Tato kapitola má p�enést �tená�e blíže k praktickému napln�ní 

popisovaných postup�. Formou p�ípadové studie p�edstavím t�i konkrétní 

domovy pro seniory z r�zných kout� naší republiky a pokusím se popsat, 

jak ony pojaly individuální plánování služby.  

Každý z domov� má s plánováním jinak dlouhou zkušenost, m�ly 

pro zavád�ní plánování r�zné zdroje inspirace, jiné pracovníky, jiný 

management, jiné prost�edí a podmínky, jiného z�izovatele atd. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje jeden návod �i mustr, který by 

�íkal, jak má vypadat správné a kvalitní individuální plánování, zajímalo 

mne, jak r�zná za�ízení tento p�ístup pojala �i za�lenila do svého 

každodenního fungování.  

Cílem práce tedy bylo v prvé �ad� zjistit, jakým zp�sobem 

aplikovaly plánování služby do praxe t�i r�zné domovy pro seniory.  

 

 
5.2 Definice p�ípadu  

Objektem p�ípadové studie byly t�i domovy pro seniory na území 

�eské republiky. Regionáln� domovy spadají do Jiho�eského, 

Královehradeckého a Olomouckého kraje. Jeden domov z�izuje m�sto, 

druhé Farní charita, t�etí je obecn� prosp�šnou spole�ností. Ve všech 

p�ípadech mají domovy kapacitu pod 45 klient�. (První domov 31 klient�, 

druhý domov 33 klient�, t�etí domov 44 klient�.) 

 
 

5.3 Strategie výb�ru  

Tyto t�i vybrané domovy byly vytipovány na základ� doporu�ení 

získaných ze sondy mezi odborníky. Osloveni byli p�edevším inspekto�i 
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kvality sociálních služeb a další odborníci, kte�í se pohybují v oblasti 

vzd�lávání v zavád�ní Standard�. Na mou otázku, jaké t�i domovy pro 

seniory by ozna�ili za dobrou praxi v oblasti plánování služby, odpov�d�lo 

šest dotázaných. Vybrány m�ly být takové organizace, které již mají 

s plánování služby n�jakou zkušenost, mají vypracován vlastní systém a 

metodiku plánování služby. 

Na základ� doporu�ení byla tato za�ízení oslovována. Na 

požadavek realizovat n�kolik rozhovor� o plánování služby reagovaly 

n�které domovy odmítnutím. D�vodem bylo ve všech p�ípadech 

p�esv�d�ení, že jejich praxe individuálního plánování zatím není na 

takové úrovni, aby ji mohli prezentovat jako „dobrou praxi“ �i fakt, že s tím 

teprve za�ínají.  Objektem p�ípadové studie se tak staly t�i domovy, které 

na výzvu reagovaly kladn�.  

 

 
5.4 Metody sb�ru dat  

Data využitá v p�ípadové studii byla získána formou 

polostrukturovaných rozhovor�. P�edem byla stanovena struktura otázek, 

cílová skupina a p�edpokládaná délka rozhovor�.  

V každém za�ízení byl plánován jeden rozhovor s �editelem, 

�editelkou, �i jiným �lenem managementu domova, který má na starosti 

metodické vedení individuálního plánování služby. Dále se po�ítalo           

s rozhovory se dv�ma klí�ovými pracovníky a dv�ma klienty za�ízení. 

Tato plánovaná struktura nebyla z r�zných d�vod� ve všech p�ípadech 

dodržena.  V domov� A jsem hovo�ila s t�mito osobami: 

o 	editelka za�ízení (1x) 

o Klí�ová pracovnice (1 x) 

o Klientka (2 x) 

 

V domov� B jsem hovo�ila s t�mito osobami: 

o 	editelka za�ízení (1 x) 

o Klí�ová pracovnice (2 x) 

o Klientka (1 x)  
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V domov� C jsem hovo�ila s t�mito osobami: 

o Vedoucí koordinátora sociálních služeb (1 x) 

o Klí�ová pracovnice (2 x) 

o Klientka (2 x)  

 

Rozhovory s �editelkami (resp. s vedoucí koordinátorkou sociálních 

služeb) i s klí�ovými pracovnicemi byly zam��eny na zp�soby plánování 

služby – tedy na to, jak se plánují služby poskytované v za�ízení (systém, 

postupy, metody, techniky), jaké jsou zkušenosti s procesem zavád�ní 

tohoto p�ístupu, jaké mají pracovníci aktuální problémy �i otázky 

související s individuálním plánováním. Dále rozhovory obsahovaly otázky 

týkající se vzd�lávacích pot�eb klí�ových pracovník� – jaká byla 

po�áte�ní vzd�lávací podpora pro klí�ové pracovníky, jaké m�li 

vzd�lávací pot�eby na po�átku zavád�ní plánování, jaké mají 

v sou�asnosti.  

Klientky byly dotazovány p�edevším na to, jak se jim v za�ízení žije, 

jak jsou spokojené, mají-li klí�ového pracovníka (�i n�jakého „svého“ 

pracovníka), se kterým si mohou povídat o tom, co by si p�ály a co by 

pot�ebovaly. 

 
 

5.5 Zp�sob analýzy dat 

Na podklad� rozhovor� byla zpracována základní charakteristika 

organizace týkající se individuálního plánování. Do této charakteristiky 

byly za�azeny informace o z�izovateli, po�tu klient� a pracovník�, po�tu 

klí�ových pracovník�, délce zkušenosti s plánováním služby atp. Dále byl 

na základ� rozhovor� sestaven text mapující systém plánování v dané 

organizaci. Ten byl zaslán jednotlivým za�ízením k p�ipomínkování a 

možnému dopln�ní informací.  

V návaznosti na stanovená kritéria hodnocení byla ke každému 

systému plánování sestavena analýza SWOT, která popisuje silné a slabé 

stránky, p�íležitosti a rizika daného systému. Analýza SWOT bývá 

využívána v organizacích ve chvílích, kdy je nutné zmapovat stav v dané 

situaci a hledat nové cesty, �ešení krize atp. Této práce se v�tšinou 



 69 

ú�astní celý pracovní tým, �i pouze vedení organizace. Zde je tato 

metoda použita jiným zp�sobem. Její smysl je v poskytnutí zp�tné 

(subjektivní) vazby zvn�jšku. Je možným odrazovým m�stkem pro diskusi 

v týmu organizace a pro další zamyšlení nad praxí individuálního 

plánování.  

Metodou analýzy SWOT se snažím subjektivn� zhodnotit výhody a 

nevýhody jednotlivých systém� tak, jak je mají organizace v sou�asnosti 

nastaveny. Toto hodnocení vychází p�edevším z konfrontace mezi 

poznanými systémy plánování jednotlivých domov� a popisem plánování, 

jak je p�edstaveno v teoretické �ásti této práce. Pro p�ehlednost zde 

uvádím shrnutí kritérií, které vyplývají z praktické �ásti této práce. Na 

základ� t�chto kritérií jsem p�istupovala k hodnocení:  

 

 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ SYSTÉM� INDIVIDUÁLNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVECH PRO SENIORY 

NASTAVENÍ SYSTÉMU PLÁNOVÁNÍ  

• Individuální p�ístup, znalost pot�eb klient� a p�izp�sobování služby 

t�mto pot�ebám je základem práce v organizaci. Individuální 

plánování služby je vnímáno jako základní princip každodenní  

práce, není  „prací navíc“. 

• Plánování spo�ívá v dialogu pracovníka a klienta, neprobíhá 

„papírov�“.  

• Vytvo�ená písemná metodika odpovídá praxi. Management 

metodiku reviduje spolu s klí�ovými pracovníky a na základ� jejich 

zkušeností. 

 

DVOJICE KLÍ�OVÝ PRACOVNÍK – KLIENT 

• Každý klient má klí�ového pracovníka, zná jej a je mu vysv�tlena 

(�i opakovan� vysv�tlována) jeho role. 

• Vytvá�ení dvojic klí�ový pracovník-klient vychází ze specifických 

pot�eb klient� a ze schopností a osobnosti pracovník�. 
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P	ÍPRAVA KLÍ�OVÝCH PRACOVNÍK
 

• Hlavní rolí klí�ového pracovníka je hovo�it s klientem o jeho 

p�áních a pot�ebách. Pracovník vnímá individuální pot�eby svého 

klienta, hájí jeho zájmy, p�edchází tomu, aby byl klient a jeho 

pot�eby organizací p�ehlíženy. P�i kontaktu s klientem zastupuje 

klí�ový pracovník organizaci a její poslání, p�i kontaktu s organizací 

zastupuje klienta a jeho pot�eby. 

• Každý klí�ový pracovník absolvoval úvodní detailní zasv�cení do 

smyslu individuálního plánování, jeho p�ínosu pro klienta, 

pracovníky, organizaci a kvalitu poskytovaných služeb. 

 

ROZHOVOR KLÍ�OVÉHO PRACOVNÍKA S KLIENTEM 

• Pracovník seznámí klienta s možností hovo�it o p�áních a 

pot�ebách. Tato možnost je klient�m p�ímo a pochopitelnou formou 

pojmenována. 

• Pracovník klientovi pomáhá formulovat, co pro kvalitu svého života 

m�že ud�lat on sám a s �ím m�že pomoci organizace.  

• Setkání pracovníka s klientem probíhá v neformální, p�átelské 

atmosfé�e, nep�sobí dojmem ú�edního výkonu. 

• Plánování vychází z p�ístupu podpory, podn�cuje klienta 

v samostatnosti a nezávislosti a v aktivním zapojení do procesu 

plánování, realizace i vyhodnocování cíl�. 

• Pracovník je vnímavý k odlišným p�ístup�m klient� k jejich životu, 

respektuje klienty, kte�í si necht�jí formulovat a sd�lovat své cíle a 

p�ání. 

 

KOMUNIKACE MEZI PRACOVNÍKY, PODPORA PRACOVNÍK
 

• Organizace má nastavený systém p�edávání a sdílení informací, 

zkušeností a dobré praxe p�i plánování služby. 

• Pracovníci pravideln� a organizovan� komunikují o konkrétních 

klientech, jejich pot�ebách a napl�ování jejich pot�eb.  
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• Klí�oví pracovníci se dle možností organizace a dle svých 

schopností ú�astní školení se zam��ením na komunikaci, techniky 

aktivního naslouchání, vedení nedirektivního rozhovoru, se 

zam��ením na lidské pot�eby, existenciální témata, komunikaci 

s obtížn� komunikujícími klienty. 

• Jsou pravideln� zjiš�ovány vzd�lávací pot�eby klí�ových 

pracovník�. 

• Pracovníci mají možnost supervize �i p�ípadových setkání. 

 
 

5.6 Zprávy z p�ípadových studií 

V této podkapitole uvádím p�íklady t�í domov� a jejich systému 

individuálního plánování služby s klientem. V každé zpráv� nejprve 

uvádím základní informace o domov� vztahující se k plánování služby, 

popisuji proces plánování (setkávání pracovník� s klienty,  tvorbu zápis� – 

individuálních plán�, sdílení informací v rámci týmu atp.). Za touto �ástí 

uvádím u každého domova analýzu SWOT systému plánování, kterou 

jsem vypracovala na základ� rozhovor� a návšt�v v za�ízeních. Zde 

uvádím silné a slabé stránky, p�íležitosti a rizika, která u daných systém� 

vidím.  

 

5.6.1 Plánování služby v Domov� pro seniory A  

I. Úvod – charakteristika za�ízení 

o Z�izovatel:  

Obecn� prosp�šná spole�nost  

Spoluzakladatelem je m�sto a dv� fyzické osoby. 

 

o Po�et klient�: 31 

 

o Po�et pracovník�: 

o Celkem: 17 

o V p�ímé pé�i: 10 
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o Jak dlouho individuáln� plánují služby: Od vzniku za�ízení v roce 

2001.  

 

o Jak �asto plánují službu: Pr�b�žn�, 1x za t�i m�síce se plán služeb 

reviduje. 

 

o Kde se u�ili, kde �erpali:   

o Vzd�lávací seminá�e ob�anského sdružení Za d�stojné stá�í 

(rok 2002) na téma Kvalita služeb.  

o V rámci grantové politiky MPSV obdrželi podporu projektu 

Podporujeme pe�ovatele.  Zam�stnanci absolvovali t�ídílný 

cyklus, který realizovalo OS Za d�stojné stá�í   

o T�i seminá�e zam��ené na Standardy �íslo 1, 2 a 3. 

o  V záv�ru roku 2003 prob�hl dobrovolný audit, který 

poukázal na nedostatky. Výtky se týkaly individuálních plán� 

pé�e a vedení klientských porad. Proto vedení p�istoupilo ke 

zm�n� systému v práci s t�mito plány. (V sou�asné dob� je 

metodika plán� po �tvrté aktualizována.) 

 

o Kdo provádí plánování služby:  Všichni pracovníci v p�ímé pé�i. 

 

o Kdo metodicky �ídí plánování: 	editelka za�ízení a vedoucí sociáln� 

zdravotního úseku. 

 
 
II. Proces plánování služby v Domov� pro seniory A 

1) Jednání se zájemcem o službu 

Plánování služby za�íná v pr�b�hu jednání se zájemcem o službu. 

V rámci procesu p�ijímání nového klienta, dostane zájemce k vypln�ní 

dotazník. Tento dotazník obsahuje otázky týkající se osobních zvyklostí, 

p�ání a o�ekávání od služby. Zájemce o službu dostane �as na 

prostudování a vypln�ní dotazníku doma, �i za pomoci rodiny. Dotazník 

pak p�i p�íjmu s novým klientem prochází vedoucí sociáln� zdravotního 

úseku. 
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2) Úvodní fáze plánování služby v za�ízení 

Po nástupu do za�ízení je novému uživateli p�id�len klí�ový 

pracovník. Ten prostuduje vstupní dotazník klienta a seznámí s ním 

ostatní pracovníky za�ízení. 

Klí�ový pracovník získá z dotazníku p�edstavu o individualit� svého 

nového klienta. Seznámí se alespo� rámcov� s jeho pot�ebami, 

zvyklostmi z domova, �i s okolnostmi, které klienta do za�ízení p�ivádí.  

Ke zpracování samotného plánu služeb se p�istupuje až po delším 

�asovém odstupu po nástupu klienta. Respektuje se tak doba adaptace 

na nové prost�edí. Klí�ový pracovník v té dob� s klientem komunikuje, 

buduje vztah a d�v�ru a vypracovávají spolu tzv. kasuistiku klienta. 

Poté b�hem prvních m�síc�, se setkává klí�ový pracovník 

s klientem k rozhovoru nad individuálním plánem služeb. N�co má klí�ový 

pracovník p�ipravené již dle dotazníku, to s klientem zkonzultuje, zda si to 

takto p�eje, zda to m�že být zapracováno do plánu. S orientovanými 

klienty prochází pracovník p�ipravenou strukturu plánu a zjiš�uje pot�eby 

v jednotlivých p�edem definovaných oblastech. Neumí-li klient formulovat 

své pot�eby, má-li pocit, že žádné pot�eby ani p�ání nemá atp., m�že pro 

inspiraci dostat p�ipravené tématické listy, ze kterých se skládá plán, jako 

vodítko pro lepší uv�dom�ní si vlastních pot�eb. 

 U klient�, kte�í jsou h��e orientovaní �i mají n�který druh 

demence, zakládá pracovník individuální plán p�edevším na konzultaci 

s rodinou a na základ� jimi vypln�ného vstupního dotazníku. S rodinou se 

komunikuje o tom, na co je klient zvyklý, co pot�ebuje, aby se cítil dob�e, 

co má rád atp.   

 

3) Individuální plán 

Každý klient má vlastní složku. V této složce jsou uloženy barevn� 

odlišené listy v�nované r�zným oblastem života klienta. Jednotlivé oblasti 

plánu jsou nap�.: hygiena, stravování, komunikace, volný �as, pohyb, 

teploty, zvracení, dýchání atp. 

Každý klient má ve své složce za�azeny ty oblasti, které jsou pro 

n�j relevantní, tzn. ve kterých má n�jaké pot�eby �i p�ání. Tato p�ání jsou 
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na p�íslušný list vypisována. Každé t�i m�síce je zaznamenávána 

aktualizace, �i revize pot�eb v dané oblasti. 

  

4) Pr�b�žná každodenní komunikace, pr�b�žné napl�ování pot�eb 

Klí�ový pracovník se setkává a komunikuje se svými klienty denn�, 

respektive v rámci každé své služby. Pr�b�žn� sleduje, jak je plán jeho 

klient� napl�ován. Také ostatní �lenové pracovního týmu postupují dle 

individuálního plánu klienta, pr�b�žn� jsou klientova p�ání napl�ována. 

Je-li p�ání klienta nejíst salám, napl�uje se toto p�ání pr�b�žn� tím, že mu 

není salám podáván apod.  

 

5) Revize plánu 

 Zhruba jednou za t�i m�síce provádí klí�ový pracovník se svým 

klientem revizi a aktualizaci individuálního plánu. Na každý list (oblast) 

zapíše, co se zm�nilo, jaké vyvstaly nové pot�eby v dané oblasti, 

pop�ípad� se za�adí nový list s novou oblastí, která se stala aktuální. 

Revize a aktualizace se vedle pravidelného t�ím�sí�ního cyklu provádí 

také p�i zm�n� zdravotního stavu �i jiných velkých zm�nách v život� 

klienta. 

 

6) Komunikace v týmu 

Personál se schází na pravidelných tzv. klientských poradách (1x 

za 2 m�síce). Zde se diskutují individuální plány nových klient�, aktualizují 

se plány stávajících klient�. Na poradách sdílejí zam�stnanci své 

zkušenosti s jednotlivými klienty – co funguje a co ne. Pracovníci 

p�edávají informace o problémech, které se vyskytly ve služb�, ve které 

nebyl p�ítomen klí�ový pracovník atp. 
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III. Podn�ty a doporu�ení respondent�:26 

Zkušenosti s individuálním plánováním služby 

• Zkušenosti s plánováním jsou dobré. I když po�ád n�co chybí. Po�ád 

se pot�ebujete dovídat. Kdyby nebyla školení, tak zamrznete. 

• Plánování je p�edevším o vytvá�ení vztahu klí�ového pracovníka 

s klientem. Jde o budování d�v�ry. T�eba za vámi p�ijde váš klient 

s tím, co se jiným stydí �íci.  

• Ne všechny pot�eby a p�ání cht�jí klienti zapisovat do plánu, protože 

do n�j mají p�ístup r�zní lidé, nap�. personál �i rodina. 

• Hlavní prací klí�ového pracovníka je um�t naslouchat. 

• Musíte pracovat s t�mi pot�ebami, které ten �lov�k opravdu cítí, a ne si 

ten plán vytvá�et podle sebe. 

 

Plánování s lidmi, kte�í obtížn� komunikují 

• P�i plánování s lidmi nemocnými demencí je základem 1) komunikace 

s rodinou – jejich doporu�ení a zkušenosti – a 2) komunikace v týmu – 

diskuse, sdílení zkušeností, kdo co zkoušel a co se osv�d�ilo. P�i pé�i 

o dementního �lov�ka nemohu jít úpln� naslepo. Musím o tom �lov�ku 

n�co v�d�t. Podstatné je také v�d�t n�co o té nemoci a o tom, jak se 

takoví lidé chovají, jaké vyvstávají problémy atd.   

• Máme tu t�eba takovou klientku. Má t�žkého Alzheimera. Když u této 

klientky nebudete dodržovat individuální plán, tak s vámi v�bec 

nebude komunikovat.  

 

Vzd�lávací pot�eby klí�ových pracovník� v sou�asnosti 

• Já myslím, že je to dáno postupem �asu. Vztah ke klientovi si vytvá�íte 

sama. K tomu vám žádné školení nepom�že.  

 

Doporu�ení pro výb�r klí�ových pracovník� a p�ípravy 

student� na tuto praxi 

• D�ležité je správn� do za�ízení vybírat pracovníky, aby byli schopni 

v rámci tohoto p�ístupu (myšleno naslouchání atp.) pracovat.  

                                                 
26 Tento blok textu jsou parafrázované výpov�di respondent�.  
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IV. SWOT analýza systému plánování služby v Domov� pro seniory A  

Silné stránky (Strengths) 

+ Provázání fáze jednání se zájemcem o službu (standard �íslo 3 

Národních standard�) a fáze individuální plánování služby (standard 

�íslo 5 Národních standard�). Práce na individuálním p�ístupu ke 

službám po�íná již p�i p�ijímání nového klienta. 

+ Informa�ní dotazník p�i jednání se zájemcem o službu. Klient má 

možnost vyjád�it svá p�ání, zvyklosti a specifické pot�eby již p�ed 

nástupem do za�ízení. Tím, že tyto základní informace získá klí�ový 

pracovník již p�i nástupu klienta, má se o co opírat. Znalost života 

nového uživatele, jeho zvyklostí, zp�sob� a p�ání je dobrým výchozím 

bodem pro navázání vztahu klí�ového pracovníka s klientem. I ostatní 

personál by se m�l s dotazníkem seznámit. Takovýto start 

zjednodušuje celému personálu hledání p�ístupu a zp�sobu 

komunikace s novým klientem. Klient tak m�že být lépe p�ijat a 

adapta�ní proces pro n�j nemusí být tak stresující. 

+ U klient� trpících demencí se pro plánování služby využívá zdroj� 

z rodiny: konzultuje se dotazník i vypracování individuálního plánu.  

+ Individuální plán je pro každého klienta obsáhlý a pokrývá velké 

spektrum témat a oblastí. To m�že být p�ínosem pro personál, nebo� 

na základ� t�chto plán� své uživatele lépe znají a lépe jim mohou 

p�izp�sobovat poskytování služby.  

+ „Klientské“ porady pracovního týmu. Tyto porady poskytují prostor pro 

sdílení informací mezi pracovníky. Sjednocuje se p�ístup k r�zným 

klient�m. Probíhá vým�na názor� a zkušeností, což obohacuje 

individuální plány i práci klí�ového pracovníka. 

+ Aktualizace plánu p�i výrazných zm�nách v život� klienta. 

+ P�i formulaci pot�eb (která pro n�které klienty m�že být obtížná) má 

klient možnost inspirovat se p�ipravenými listy. To je pom�ckou pro 

klienty, kte�í nejsou schopni najít jakýkoli cíl, p�ání �i pot�ebu. 

+ Systém list�. Je p�ehledný i pro další �leny týmu, který plán 

nevytvá�eli. Rychle se v n�m zorientují. Pokud klí�ový pracovník není 
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na sm�n� a je pot�eba dohledat n�jaké informace, mohou do plánu 

pracovníci nahlédnout a zjistit, co pot�ebují. 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

- U klient� trpících demencí se zakládá plánování hlavn� na 

informacích, které poskytne rodina. Ne vždy jsou však p�íbuzní 

dostupní, ochotní �i kompetentní ke sd�lování t�chto informací. 

- Klientské porady jsou konány 1 x za dva m�síce. Dlouhý interval mezi 

jednotlivými poradami m�že poskytovat malý prostor pro sdílení 

informací pr�b�žn�. 

 

P�íležitosti (Opportunities)  

��Malý kolektiv pracovník� i klient�. Tato situace nabízí p�íležitosti 

k dobré informovanosti personálu, v�tší možnosti individualizace 

služeb, ideální podmínky pro individuální osobní vztah personálu ke 

klient�m. 

��Systém tématických list� a struktura individuálního plánu. Systém je 

p�ehledný i pro (schopné) klienty. 

 

Rizika (Threats) budoucí 

! P�edem definované oblasti pot�eb. P�edem dané oblasti pot�eb 

(hygiena, komunikace…), se kterými pracovník p�ichází k rozhovoru 

s klientem, mohou omezovat pracovníkovu schopnost vid�t nové 

oblasti, nové úrovn� pot�eb. Stejn� tak m�že být tímto p�ístupem 

omezen i klient. V p�ípad�, že jsou klientovi p�edloženy listy s oblastmi 

pot�eb d�íve, než sám formuluje své pot�eby, existuje riziko, že bude 

vycházet pouze z papír�, které p�ed sebou uvidí, a nikoli ze své vlastní 

bytosti. Tyto definované oblasti mu mohou zabránit podívat se do sebe 

a mohou tak omezovat jeho schopnost pojmenovávat své pot�eby 

sám.  

! Klí�ový pracovník zpracuje plán sám pouze na základ� informací 

z dotazníku a informací od rodiny. Rizikem je obcházení klienta p�i 

vytvá�ení plánu. Pracovník vypracuje plán, klienta s ním seznámí,  



 78 

nechá si jej okomentovat a podepsat. V p�ípad�, že má klient 

schopnost, m�l by být motivován sám se na tvo�ení plánu aktivn� 

podílet. 

 

 
 
5.6.2 Plánování služby v Domov� pro seniory B  
I. Úvod – charakteristika za�ízení  

o Z�izovatel:  Farní charita  

 

o Po�et klient�: 33 

 

o Po�et pracovník�: 

o Celkem: 30 

o V p�ímé pé�i: 15 

 

o Jak dlouho individuáln� plánují služby: od podzimu 2006. 

 

o Kde �erpali: 

o Jednoro�ní vzd�lávací projekt Jiho�eské rozvojové, o.p.s., 

týkající se zavád�ní standard� kvality sociálních služeb. 

o Další vzd�lávání (1 sociální pracovnice). 

o Informace z internetu, odborných �asopis�, materiály MPSV. 

 

o Jak �asto plánují služby: 1x za p�l roku (zatím prob�hlo první kolo 

rozhovor�). 

 

o Kdo provádí plánování služby:  

o 2 sociální pracovnice 

o 1 ergoterapeutka 

 

o Kdo metodicky �ídí plánování:  

	editelka za�ízení 
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II. Proces plánování služby v Domov� pro seniory B  

1) Rozhovor s klientem 

Dle metodiky nejprve klí�ový pracovník zkontaktuje svého klienta a  

domluví s ním setkání. P�i samotném rozhovoru se pak pracovník snaží 

klienta vést k formulování osobních cíl� a zjiš�uje, jakou podporu od 

organizace bude klient ke svému cíli pot�ebovat. Klí�ový pracovník se 

domluví s klientem, co pro sv�j cíl m�že ud�lat on sám, co pro n�j mohou 

ud�lat pracovníci za�ízení. Na záv�r metodika ukládá pracovníkovi 

domluvit si další setkání za �tvrt až p�l roku. 

 

2) Sestavení individuálního plánu 

Po absolvování rozhovoru klí�ový pracovník sestavuje individuální 

plán. Plán obsahuje nejprve �ást anamnestickou: jméno, v�k, sociální 

zázemí, odkud klient p�ichází, individuální zvláštnosti atp.  Dále je zde 

uveden osobní cíl klienta, zp�sob realizace cíle a je zde prostor pro 

vyhodnocení napl�ování cíl�. Tuto �ást plánu sestavuje klí�ový pracovník. 

 

3) Záznam o pr�b�hu služby, vyhodnocování napl�ování cíl� 

Individuální plán obsahuje i speciální �ást, do které se 

zaznamenává pr�b�h služby. Pracovníci p�ímé pé�e, sociální pracovníci 

zde zaznamenávají aktivity, zm�ny chování, projevy u daného klienta.  

Na základ� t�chto záznam� se vyhodnocuje napl�ování cíl� klienta 

(nap�. je-li cíl klienta lepší schopnost pohybu, p�i hodnocení napl�ování 

cíle pracovník v záznamech vidí, je-li v denních aktivitách uvád�na 

rehabilitace atp.). 

Za�ízení za�alo s plánováním na podzim roku 2006. Prob�hlo tedy 

zatím první kolo rozhovor�. Systém se teprve utvá�í a ov��uje v praxi.  

 
III. Podn�ty, otázky a doporu�ení respondent�27 

Ideální p�íprava pro za�ínajícího klí�ového pracovníka:  

P�edevším dobré vzd�lávání. Klí�ový pracovník by m�l být vzd�lán 

nejprve obecn� v oblasti standard� kvality sociálních služeb. Být 

                                                 
27 Tento blok textu jsou parafrázované výpov�di respondent�. 
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zasv�cen do smyslu standard�. Pak další specifické v�ci k plánování 

služby, jako je komunikace atp.  

 

Výb�r klí�ového pracovníka 

Klí�ové pracovníky jsme vybírali na takových pozicích, kde mají 

spíše možnost plánování provád�t. Sociální pracovnice se k plánování 

spíše dostanou než pe�ovatelky �i sestry. V sou�asné dob� má každá 

klí�ová pracovnice zhruba 10 klient�. V dohledné dob� budeme skupinu 

klí�ových pracovník� rozši�ovat o další pracovnice a po�et klient� na 

jednoho pracovníka se tak sníží.  

 

Aktuální otázky pracovník� k plánování:  

Jak plánovat s klienty, kte�í nemají žádné cíle ani žádná p�ání. 

Jak plánovat s klienty dementními, neorientovanými. 

 
 
IV. SWOT analýza systému plánování služby v Domov� pro seniory B   

Silné stránky  

+ P�íjemné prost�edí a atmosféra v domov�. Pokoje obyvatel p�sobí 

jako b�žné pokoje v domácnosti, nikoli jako nemocni�ní pokoje. Klienti 

mají možnost si je individuáln� p�izp�sobit svým pot�ebám a 

zvyklostem. Prost�edí umož�uje snazší individuální p�ístup ke 

klient�m. 

+ Postupné zapojování pracovník� do praxe plánování. Systém po�ítá 

s tím, že v první vln� budou fungovat pouze t�i klí�oví pracovníci. 

Posléze, až se praxe plánování zab�hne, budou zau�ováni další. 

+ Vstupní anamnéza. Pomáhá pracovník�m zorientovat se p�i nástupu 

nového klienta, dozv�d�t se základní v�ci pot�ebné pro individuální 

p�ístup. 

+ �editelka monitoruje vytvá�ení plán�. Díky studiu zpracovaných plán� 

a rozhovor�m s klienty má �editelka za�ízení p�ehled o fungování 

celého systému. 

+ Klí�oví pracovníci si rozd�lují klienty dle specifik klient� a schopností 

pracovníka navázat s konkrétním klientem vztah. Klí�ový pracovník si 
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vybírá ty klienty, se kterými se mu lépe pracuje. Rozd�lení klient� není 

administrativní. 

 

Slabé stránky  

- Pracovník vytvá�í plán sám,  bez zp�tné vazby klienta. 

- Personál málo motivovaný k individuálnímu plánování. Zatím není 

plánování služby vnímáno jako p�ístup, ale spíše jako proces „navíc“. 

Mezi pracovníky není zatím zažit a pln� vnímán smysl tohoto p�ístupu. 

- Klienti nejsou s plánováním služby seznámeni. Klienti neví, že proces 

plánování služby v za�ízení probíhá. P�i rozhovoru o plánování služby 

jim není vysv�tleno, o co se jedná. Klienti nev�dí o existenci svých 

individuálních plán�, a tudíž se ani nemohou podílet na jejich 

vytvá�ení.  

- Klienti neví, kdo je jejich klí�ový pracovník a v �em spo�ívá role 

klí�ového pracovníka. 

- Rodina není informována o individuálním plánování a o existenci 

individuálních plán�. Klí�oví pracovníci tak p�icházejí o možnost získat 

od rodiny informace a podn�ty pro komunikaci s klientem a spole�né  

sestavování plánu. 

- Není zaveden systém sdílení informací v rámci týmu – nejsou 

zavedeny „klientské“ porady �i jiný nástroj pro sdílení informací 

vztahujících se k plánování služby, individuálním plán�m a pot�ebám 

klient�. 

 

P�íležitosti  

��Malý po�et klient�. Umož�uje mít pouze pár klí�ových pracovník� – 

tedy t�ch nejlepších. 

��Malý po�et klí�ových pracovník� je p�íležitostí k intenzivní práci na 

jejich rozvoji a vzd�lávání. V�tší možnost spolu intenzivn� 

komunikovat o procesu plánování, sdílet zkušenosti. Jednodušší 

organizace porad atp. 

��Systém plánování se teprve rozjíždí. Klí�oví pracovníci mají za sebou 

pouze první rozhovory s klienty. Zatím nebylo provedeno 
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vyhodnocování. Systém se bude ješt� vyvíjet a dle zkušeností z praxe 

utvá�et. 

 

Rizika  

! Metodika nekoresponduje s praxí. Riziko m�že spo�ívat v tom, že 

principy a postupy prezentované v metodice nejsou provád�ny v praxi. 

! Vyhodnocování plán� budou provád�t pouze pracovníci sami bez 

p�isp�ní klient� na základ� záznam� o pr�b�hu služby. Neví-li klient      

o tom, že má plán služby, pravd�podobn� nebude vyhodnocovat jeho 

úsp�šnost. Riziko spo�ívá v tom, že pracovník vyhodnotí napl�ování cíl�  

pouze na základ� záznam� o aktivitách, které jsou sou�ástí plánu 

služeb, aniž by znal stanovisko a reálnou spokojenost klienta.  

 

 
 

5.6.3 Plánování služby v Domov� pro seniory C  
I. Úvod – charakteristika za�ízení  

o Z�izovatel: M�sto  

 

o Po�et klient�: 44 

 

o Po�et pracovník� 

o V p�ímé pé�i: 15 (na t�i sm�ny vyjma 2 instruktorek sociální 

pé�e) 

 

o Jak dlouho individuáln� plánují služby:  Od roku 1998 

 

o Kdo provádí plánování služby: Všichni pracovníci v p�ímé pé�i 

 

o Jak �asto probíhá plánování: Klí�ový pracovník se setkává 

k plánování služby s klientem jednou za týden �i dva. 

 

o Kdo metodicky �ídí plánování:  
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o 	editelka 

o Vrchní sestra  

o Vrchní sociální pracovnice 

 

o Kde �erpali, kde se u�ili: 

o Školení v Anglii 

o Ú�astníci pracovních skupin p�i vytvá�ení standard� kvality 

sociálních služeb. 

 

 
II. Proces plánování služby v Domov� pro seniory C  

1) Jednání se zájemcem o službu 

V rámci jednání se zájemcem o službu dostává zájemce smlouvu. 

Sou�ástí této smlouvy je osobní cíl a pot�eby. Tím by se za�ízení m�lo 

dozv�d�t, co klient od služby o�ekává, co by pot�eboval, co chce, aby se 

mu poskytovalo. Tento proces obsahuje i otázky na konkrétní p�edstavy   

o budoucích službách: na co je zvyklý, co má rád, co nerad (nap�. kdy 

vstává, preferuje-li sprchování �i koupání, jak chce oslovovat, jak chce 

nosit jídlo). 

 

2) Plánování služby 

Klí�ový pracovník dostává do ruky informace vzešlé z jednání se 

zájemcem o službu a na nich staví proces plánování služby.  

S klientem se nejprve v�nuje jeho „historii“ �i „sociální anamnéze“. 

Zde je p�íležitost doty�ného �lov�ka lépe poznat. Tento proces se dotýká 

témat klientova vzd�lání, práce, rodiny, zájm� apod. Zjiš�uje se, na co se 

p�i poskytování služby m�že „navázat“.   

Na vypracování individuálního plánu služeb má klí�ový pracovník 

po p�ijetí nového klienta až t�i m�síce. Klí�ový pracovník má povinnost se 

vedle každodenního kontaktu scházet se svými klienty k rozhovoru každý 

týden. Toto setkání je vymezeno pro plánování služby. V prvních 

m�sících pobytu klienta se na t�chto setkáních procházejí výše zmín�né 

oblasti (historie, sociální anamnéza). Postupn� klient formuluje své cíle a 

pot�eby. Cíle jsou rozd�leny na krátkodobé, st�edn�dobé a dlouhodobé. 
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V ur�itých p�ípadech se s klientem neprocházejí všechny �ásti plánu 

(nap�. kontakty s rodinou v p�ípad�, že jde o citlivé téma).  

 Po sepsání plánu se dále setkává pracovník s klientem každý 

týden. Na t�chto setkáních se pracovník klienta ptá, co je nového, co by 

pot�eboval, jestli je spokojen.  

 

3) Hodnocení plán� 

 Plány se pr�b�žn� hodnotí na denních poradách (viz bod 4). Vedle 

toho má klí�ový pracovník povinnost každý m�síc zhodnotit pln�ní 

stanovených cíl�. Klí�ový pracovník toto hodnocení provádí na základ� 

svých každotýdenních kontakt� a rozhovor� s klientem. Dále hodnotí 

plány minimáln� jednou za p�l roku vedoucí koordinátorka sociálních 

služeb s vrchní sestrou. 

 

4) Komunikace v týmu 

V za�ízení se konají každý den p�lhodinové porady (13.00-13.30), 

které se vedle provozních v�cí týkají také klient� a plánování služby. 

Každá pracovnice, která je ve služb�, referuje o svých klientech. 

V p�ípad� nového klienta mluví o sestavování plánu, sbírá od kolegy� 

zkušenosti a nápady. V p�ípad� stávajících klient� se probírá aktuální 

situace, zm�ny stavu a pot�eb. Ostatní pracovníci mohou dopl�ovat, co 

oni post�ehli, jaké oni mají zkušenosti, co jim v p�ístupu s oním klientem 

fungovalo �i pomohlo.  

Z t�chto denních porad se d�lá zápis, který si musí p�e�íst všichni 

pracovníci, kte�í daný den na sm�n� nebyli. 

Všichni pracovníci mají k �ešení problém� k dispozici supervizi. Ta 

probíhá zvláš� pro vedení domova, zvláš� pro pracovníky v p�ímé pé�i. Ti 

jsou rozd�leni do dvou skupin. Supervize probíhá každý m�síc dv� hodiny 

a pracovník�m je zapo�ítána do odpracovaných hodin. 
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III. Podn�ty a doporu�ení a pot�eby respondent�28 

Pracovníci jsou upozor�ováni na to, že d�ležité je klient�m p�ed 

rozhovorem o plánování �íci, co se bude dít. Pojmenovat to, �emu se 

budeme v�novat. Klient by m�l být upozorn�n na to, že te� je �as, který 

se bude v�novat plánování služby. D�ležité je to proto, aby se tento 

rozhovor nezam��oval s každodenním kontaktem, kdy p�ijde sest�i�ka a 

zeptá se „jak se máte“.  

 

Plánování s lidmi, kte�í obtížn� komunikují 

Když klient leží a nemluví, musí klí�ový pracovník sám 

vypozorovat, co se klientovi líbí a nelíbí, co by si p�ál. Pracovník sleduje, 

jak klient reaguje a co mu d�lá dob�e. Pracovník t�eba vezme klienta na 

n�jakou aktivitu a sleduje, jak na to reaguje, jestli se sm�je atp.  

 Klí�ový pracovník se klient� s demencí také p�ímo ptá. N�kte�í na 

tom nejsou tak, že by neum�li �íct „jo“ nebo „ne“, když se jich pracovník 

zeptá, jestli n�co cht�jí. Oni to dají najevo, i když t�eba nemluví – t�eba 

o�ima. 

 

Zkušenosti se zavád�ním individuálního plánování 

Zpo�átku to nebylo lehké, procházeli jsme r�znými etapami. 

Pracovníci nejd�ív nev�d�li k �emu to je – v té dob� žádné standardy 

neexistovaly (rok 1998). Z po�átku byla velká tendence popisovat to, co 

bylo. Neplánovala se budoucnost, ale popisovalo se, co se stalo.  

Za ty roky p�ijali pracovníci plánování za vlastní. Nový pracovník, 

který p�ijde, to p�ijímá velmi dob�e.  

Pracovníci se nau�ili s t�mi plány pracovat a zjistili, že jim to 

vlastn� uleh�uje službu. Protože máte o klientech informace. A také se 

osv�d�uje, když je ta služba individuální. Ale neodmažeme to, že jsme 

stále instituce. 

Pro domovy, které za�ínají s individuálním plánováním služby je 

d�ležitá p�edevším podpora vedení. Aby se vedení nedalo od pracovník� 

odradit. Když se zavádí n�jaká nová v�c, tak stále jen slyšíte, že to nejde,  

                                                 
28 Tento blok textu jsou parafrázované výpov�di respondent�.  
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že to je zbyte�né, prost� narazíte na odpor. Takže vydržet. Když se pak 

n�co poda�í, je dobré na to upozornit. D�ležitá je tedy podpora vedení a 

d�slednost. D�sledn� to vyžadovat a t�eba použít i n�jaká opat�ení.  

 

Aktuální vzd�lávací pot�eby klí�ových pracovník�  

P�estože naši pracovníci již byli na r�zných školeních, bolavou 

patou je stále dorozumívání s lidmi s demencí. Co funguje na jednoho 

klienta, nefunguje na druhého. Stále je nutné nabírat zkušenosti.  

 

IV. SWOT analýza systému plánování služby v Domov� pro seniory C  

Silné stránky  

+ Individuální plánování služby je základem práce v za�ízení. Plánování 

není metodou „navíc“, nestojí mimo b�žný každodenní chod 

organizace. Individuální p�ístup k poskytování služby, vycházející 

z pot�eb uživatel, je východiskem pro práci personálu. Individuální 

plánování je základním principem, podle kterého se poskytuje služba. 

+ Návaznost jednání se zájemcem o službu na plánování služby. Již p�i 

p�ijímání nového klienta jsou zjiš�ovány jeho pot�eby, zvyklosti a 

specifika.  

+ Klí�ový pracovník zjiš�uje z �eho klient vychází, jakou má životní 

zkušenost. Rozhovor nad „historií“ klienta je p�íležitostí pro navázání 

vztahu a d�v�ry mezi klientem a jeho klí�ovým pracovníkem. To, co 

klient pracovníkovi sd�lí, umož�uje pracovníkovi lepší poznání klienta 

a lepší p�izp�sobení služby. 

+ Supervize. Supervize v za�ízení probíhají každý m�síc. Pracovníci tak 

mají možnost �ešit své aktuální problémy. 

+ P�i plánování služby s dementními klienty se využívá pozorování a 

citlivého vnímání i neverbáln� vyjad�ovaných pot�eb. 

+ Citlivost pracovník� – p�izp�sobování rozhovoru. Pracovníci 

neprocházejí strukturu plánu striktn�. Uzp�sobují rozhovor v p�ípad�, 

když je n�které téma citlivé (nap�. rodinná situace). 

+ Pojmenování procesu plánování. Vedení domova vede pracovníky 

k tomu, aby odlišovali každodenní kontakty s klienty od moment�, 

které jsou ur�eny pro plánování služby. 
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+ Hodnocení plán�. Hodnocení probíhá na n�kolika úrovních: s klientem 

p�i každotýdenních setkáních, v rámci týmu na denních poradách a 

p�ichází také od vedení domova. 

+ Rizika. Klí�ový pracovník s klientem probírá i možná rizika p�i pln�ní 

cíl�. Spole�n� vymýšlejí opat�ení, jak rizik�m p�edcházet.  

 

Slabé stránky  

- P�edem daná struktura rozhovoru. Jak vyplynulo z rozhovor� 

s klí�ovými pracovníky, n�kte�í klienti se mohou zaleknout papír�, se 

kterými za nimi pracovník p�i zpracování plánu p�ichází. Pokud s nimi 

pracovník prochází plán bod po bodu, mohou to klienti vnímat jako 

oficiální úkon. Mnozí klienti se v reakci na to uzav�ou.  

 

P�íležitosti  

��������Klí�oví pracovníci se setkávají s klienty k rozhovoru každý týden. P�i 

této frekvenci je možné využít setkání pro informování klienta o aktuálním 

d�ní v domov�, o akcích a osobn� ho pozvat �i �ešit p�ípadné obavy s tím 

spojené.  

 

Rizika  

! Rozd�lení cíl� na krátkodobé, st�edn�dobé, dlouhodobé. Není pln� 

zjevný rozdíl mezi jednotlivými úrovn�mi. Pracovníci si nejsou jisti 

smyslem tohoto d�lení.  

! Každotýdenní setkávání. Takto krátce nastavená frekvence m�že vést 

k obtížn�jšímu rozlišování moment� plánování služby a každodenního 

kontaktu. 
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5.7 Výstupy a záv�ry  

5.7.1 Porovnání systém� plánování  
Všechny výše popisované systémy plánování služby za�ínají 

vlastn� již p�i jednání se zájemcem o službu. Proces dále probíhá i po 

nástupu klienta do za�ízení. Ve všech uvedených domovech se nejprve 

zjiš�uje klientova historie, sepisuje se jakási „kasuistika“, �i „sociální 

anamnéza“, která pomáhá pracovník�m seznámit se s novým �lov�kem a 

poznat jeho specifika. Myslím, že ve všech domovech je nastaveno, že 

klient �íká jen to, co sám uzná za vhodné. I p�i sestavování úvodní 

„kasuistiky“, „anamnézy“ �i „historie“ o sob� klient �ekne pouze tolik, kolik 

sám chce. Klí�ový pracovník se s ním domlouvá na tom, co z�stane 

pouze mezi nimi, a co m�že pracovník sd�lit také týmu. 

 Plánování služby s klienty trpícími demencí je v mnoha 

domovech pro seniory jedním z hlavních o�íšk�. „Naše“ t�i domovy 

kombinují n�kolik postup�. �astá je konzultace s rodinnými 

p�íslušníky. Rodina pomáhá p�i zpracování vstupních dotazník�, 

pracovníci se s nimi radí p�i zpracovávání plán�. Dalším nástrojem pro 

zlepšení práce s lidmi s demencí bývá komunikace v týmu. Pracovníci si 

sd�lují informace, zkušenosti, které klí�ový pracovník zpracuje a využije 

pro sestavování individuálního plánu. T�etí p�ístup již bohužel není tak 

�asto užíván, p�estože by, dle mého názoru, m�l být p�i zjiš�ování pot�eb 

lidí s demencí klí�ový. Jedná se o p�ístup, který staví p�ímo na kontaktu 

se samotným �lov�kem. Pouze Domov C uvedl, že pot�eby lidí, kte�í 

obtížn� komunikují zjiš�uje tím, že je pozoruje, využívá experimentu, 

snaží se s nimi kontaktovat, klade jim otázky a sleduje jejich reakce. 

S tímto p�ístupem má také Domov C dobré zkušenosti. Myslím si, že jde  

o p�ístup, který bývá podce�ován. P�edpokládá se totiž, že není možné 

n�jakým zp�sobem zjistit pot�eby �lov�ka s demencí nebo dokonce, že 

takto nemocný �lov�k již krom� základních t�lesných pot�eb jiné pot�eby 

nemá.   

 Záznamy individuálních plán� bývají pojímány r�zn�. V�tšinou 

však mají organizace p�ipravenou strukturu, podle které se rozhovor vede 

a kde je p�esn� dané, na co se pracovník má ptát, a odpov�di zapisuje do 
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formulá�e plánu. Tento p�ístup, ve kterém je také kladen d�raz na 

formulování „cíl�“ (místo pot�eb), rozd�lování t�chto cíl� na krátkodobé, 

st�edn�dobé a dlouhodobé, nazývá Haicl (2006,2007) kongnitivn�-

behaviorálním p�ístupem. Zvlášt� u cílové skupiny senior� je otázka, 

jestli zde takovýto p�ístup má své opodstatn�ní. Oproti tomu existenciální 

pohled na plánování služby se nesnaží klienta tla�it do formulování cíl� a 

um�lého roz�azování do n�jakých kategorií, pokud sám žádné cíle 

pojmenované nemá. P�i plánování služby jde p�eci p�edevším o zjiš�ování 

pot�eb, a klient m�že mít i takovou pot�ebu, abychom ho s t�mito 

otázkami nezat�žovali. 

Jak již píši v analýzách SWOT, p�edem stanovené oblasti pot�eb 

mohou omezovat pohled pracovníka, ale také klienta na jeho vlastní p�ání 

a pot�eby. Existenciální p�ístup proto doporu�uje spíše se snažit vést 

rozhovor p�irozen� bez podpory p�edem dané struktury, a nechat tak pro 

rozhovor více „prostoru“.  

 Domov A i B mají supervize pouze jednou ro�n�. Dle mého názoru 

je to p�íliš dlouhý interval na to, aby supervize mohla opravdu posloužit 

pracovník�m p�i jejich každodenních t�žkostech. Vezme-li se v úvahu 

fluktuace zam�stnanc�, n�kte�í absolvují supervizi za své dvouleté 

p�sobení t�eba pouze jednou. A to se mi zdá, zvlášt� p�i bourání 

p�edsudk� k supervizi v pobytových za�ízeních, velmi málo. M�sí�ní 

interval, zvolený v Domov� C, se mi naopak zdá vhodn� nastavený.  

Z rozhovor� vyplynulo, jak d�ležitým prvkem jsou dostate�n� �asté 

porady týmu a týmové sdílení informací. Pracovníci se na t�chto 

setkáních zabývají konkrétními problémy, otázkami, jednotlivými klienty, 

ale také sami p�icházejí na to, v �em je podstata plánování a jaký má 

plánování vlastn� smysl. Plánování služby se tak stává sou�ástí b�žného 

chodu za�ízení a tento p�ístup se dostává pracovník�m více „pod k�ži“. 

 Z rozhovor� vyplynulo, že ne všichni pracovníci p�ijali plánování 

služby za své a pochopili pln� jeho význam a smysl. Myslím, že vedení 

domov� by m�lo o tomto p�ístupu svých zam�stnanc� v�d�t, 

nesankcionovat jej, avšak umožnit t�mto pracovník�m širší vhled do 

smyslu individualizace služeb, a to prost�ednictvím vzd�lávání �i diskusí 

uvnit� organizace. K tomu, dle mého názoru, m�že vést i sdílení informací 
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v rámci porad �i intervizí. Pro získání v�tšího vhledu do smyslu plánování 

je dle mého názoru také vhodný nástroj exkurze  �i stáže v za�ízeních, ve 

kterých již pracovníci plánování p�ijali za své a kde to prost� „šlape“. 

Co jednozna�n� vyplývá z p�ípadových studií je, že pro p�ístup 

individuálního plánování služby jsou vhodná menší za�ízení s menším 

po�tem klient�. P�i hledání vhodných adept� na p�íklady dobré praxe pro 

tuto práci jsem odborník�m nezadávala žádné jiné požadavky, než aby mi 

doporu�ili domov, ve kterém již individuáln� plánují služby. A „náhodou“ 

jsou to samá menší za�ízení (33, 44, 31 klient�). P�itom jde o domovy 

s r�znorodými z�izovateli (Charita, m�sto, obecn� prosp�šná spole�nost). 

Je zjevné, že ve v�tších institucích (100, 200 klient�), které jsou stále 

b�žné, se tento p�ístup h��e realizuje. Pro individuální p�izp�sobování 

služby jist� také hraje roli otázka prostorová a materiální. Je zjevné, že 

lépe se p�izp�sobuje služba v domov� s jednol�žkovými pokoji, kde si 

klient m�že dle svého vstávat, svítit, v�trat atd.  

 Klí�ové pracovníky ve dvou zmi�ovaných domovech d�lají všichni 

pracovníci v p�ímé pé�i. Je otázka, zda opravdu všichni pracovníci 

v jednom domov� jsou pro daný p�ístup vhodní. Uvažuji nad tím, zda není 

lepší vybrat jen n�které, který mají lepší dispozice k tomuto p�ístupu, lepší 

komunika�ní dovednosti atp. Záleží však samoz�ejm� na kapacit� t�chto 

„dobrých“ pracovník� – na kolik klient� by m�li �as, aby se jim mohli 

v�novat opravdu kvalitn�. Nabízí se i další možnost – rozd�lovat 

„obtížn�jší“ klienty schopn�jším pracovník�m a ty bezproblémové k t�m 

pracovník�m, kte�í nemají tak dobré komunika�ní schopnosti. Vyjma 

Domova B však p�i�azování klient� k pracovník�m probíhá pouze 

administrativn� – p�ijde nový klient a dostane ho ten pracovník, který má 

„volno“.  

B�hem rozhovor� také vyvstala otázka, zda se má klient�m p�i 

rozhovoru �íkat, že se s nimi „plánuje služba“? A jakým zp�sobem jim to 

�íci? V domov� B se pracovníci obávali klient�m takto pojmenovávat jejich 

„p�átelské popovídání“, aby je tím nevystrašili a neud�lali z tohoto sezení 

n�co oficiálního. Proto klient�m nijak neoz�ejmili, jaký má jejich  rozhovor 

cíl. V druhých dvou domovech se klient�m plánování služby ur�itým 

zp�sobem vysv�tluje. Dle mého názoru (a i dle Standard�) by klient m�l  
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o tomto procesu v�d�t, m�l by v�d�t, že má klí�ového pracovníka a že se 

na n�j m�že obracet. M�l by v�d�t o tom, že má n�jaký plán služeb a 

z n�ho samotného by m�ly vycházet formulace pot�eb a p�ání, které jsou 

v plánu zaneseny. Otázkou samoz�ejm� z�stává, jak seniorovi proces 

p�iblížit. Jist� není nutné nazývat jej „plánování služby“. Ale nap�íklad 

povídání o tom, jak se mu v za�ízení žije, které má pravidelný rytmus. 

 Hodnocení plán� probíhá ve všech t�ech za�ízeních velmi r�zn�. 

V Domov� B ješt� hodnocení neprobíhalo vzhledem k tomu, že teprve 

nedávno byly realizovány první rozhovory. Hodnocení má v�tšinou 

podobu setkání pracovníka s klientem, které se v ur�ité frekvenci opakuje 

a kde spole�n� revidují plán (v Domov� A jednou za t�i m�síce, v Domov� 

B jednou za p�l roku, v Domov� C v ur�itém smyslu každý týden). 

Hodnocení probíhá i na poradách týmu (Domov A: 1x za dva m�síce, 

Domov C: každý den).  

  Frekvence setkávání pracovníka a klienta je nastavena také 

velmi r�zn�. Nejkratší interval mají v domov� C – zde se setkává klí�ový 

pracovník s klientem každý týden. M�že se jednat pouze o krati�ký 

n�kolikaminutový rozhovor, ale dle tohoto systému by pracovník m�l mít 

takto p�ehled, co je nového, co aktuáln� klienta trápí atp. Zde, dle mého 

názoru, se již trochu rozplývá hranice mezi plánováním služby a 

každodenním kontaktem. V ostatních domovech mají nastaveno 

setkávání, které je ur�eno pro plánování služby jednou za �tvrt až p�l 

roku. Vedle toho jsou pracovníci s klienty samoz�ejm� v každodenním 

kontaktu. 

Z rozhovor� s pracovníky i vedením domov� vyplynulo, že klí�oví 

pracovníci jsou motivovan�jší pro praxi plánování v p�ípad�, že projdou 

školením, které zajiš�uje externí lektor. H��e vnímají a chápou smysl 

plánování ti pracovníci, kte�í mají do teprve rozjížd�jícího systému „vplout“ 

bez externí podpory, a to p�edevším v za�ízení, kde není plánování služby 

ješt� zažito. T�mto „nová�k�m“ nezbývá nic jiného, než se u�it od 

druhých, a to je riziko, pokud praxe plánování není v za�ízení zab�hnutá a 

pracovníci sami nemají p�íliš mnoho zkušeností. 
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5.7.2 Shrnutí 
Domov ozna�ený písmenem B s plánováním služby teprve za�íná, 

Domov C již má velmi bohaté zkušenosti, p�ístup je zažitý a mnohokrát 

p�epracovávaný. Stejn� tak i v Domov� A již mají mnoho zkušeností a 

n�kolikrát p�epracovávaný systém plánování. M�žeme to vnímat jako 

poselství o tom, že zavád�ní individuálního plánování služby do domov� 

pro seniory je dlouhodobým procesem, který zraje. Až teprve v d�sledku 

n�kolikaletých zkušeností si organizace najde vlastní p�ístup, který jí 

vyhovuje a který i zam�stnanci p�ijmou za sv�j. Proto i metodika 

plánování, která bude sepsána na po�átku procesu zavád�ní tohoto 

p�ístupu, bude jist� mnohokrát upravována a dopl�ována. 

Dle mého názoru by za�ízení podobného typu m�la mezi sebou 

více komunikovat, sdílet zkušenosti (a to nejen na poli plánování služby), 

u�it se od sebe na vzájem. Na n�které v�ci si asi každý musí p�ijít sám, 

projít si náro�ným po�átkem zavád�ní. V n�kterých oblastech by však 

sdílení zkušeností mohlo pomoci.  

 

Je obtížné pár rozhovory a krátkým pozorováním proniknout do 

praxe tak, jak v za�ízení opravdu funguje. Dotazující nejprve hledá 

správné otázky, kterými by se nejlépe dozv�d�l, jak je systém nastavený. 

�asto až zp�tn� zjiš�uje, že b�hem rozhovoru došlo k nedorozum�ní, že 

respondent i dotazující užívali jeden pojem, ale každý si jej vykládal jinak. 

B�hem krátké návšt�vy za�ízení je také obtížné zjistit, zda se praxe 

skute�n� shoduje s tím, jak ji pracovníci v rozhovorech prezentují �i jak je 

popsána v metodice.  

Výše uvedené popisy jsou tedy pouze jakýmsi pokusem p�iblížit 

�tená�i, jak praxe plánování služby v n�kterých domovech m�že probíhat. 

Mé hodnocení je �ist� subjektivní pohled studentky a nemusí se 

samoz�ejm� shodovat s hodnocením odborník� �i inspekce kvality.  
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ZÁV�R 

Zavád�ní individuálního plánování služby je dlouhodobý proces. 

Jedná se o zm�nu p�ístupu k poskytování služby, která p�edpokládá 

p�edevším zm�nu postoje pracovník� – jejich profesní i lidský r�st. Zm�na 

osobních postoj� nebývá nikdy lehká a rychlá, a proto je zjevné, že jde    

o b�h na dlouhou tra�. Pokud se n�které organizace snaží rychle sepsat 

pro své klienty n�jaké „plány“, aby je m�ly p�ipraveny pro inspekci, 

p�eskakují tak mnoho etap a ochuzují se tak o d�ležitý proces zavád�ní 

individuálního plánování. Podstatou plánování není „mít plán“, ale 

p�edevším mluvit s klienty, dostat se s nimi do kontaktu a zjiš�ovat jejich 

p�ání a pot�eby. 

Plánování služby je v pobytových za�ízeních pojímáno r�zn�. Nikde 

není �e�eno, jak p�esn� má tento proces probíhat, jak má vypadat 

rozhovor s klientem, jak má vypadat zápis o plánování atp. Bohužel 

neexistuje ani diskuse odborné ve�ejnosti k tomuto tématu. Proto vznikají 

mnohá nedorozum�ní. Jedno pojetí se blíží více návodnému a 

strukturovanému p�ístupu, kde hrají d�ležitou roli formulá�e a tabulky. I 

tento p�ístup má jist� sv�j význam. Jak se zmi�uji výše, dává toto pojetí  

pracovník�m ur�itou míru jistoty, pokud nev�dí, odkud za�ít. M�že to být 

vhodný postup pro po�átky plánování v za�ízení, než pracovníci získají 

v�tší jistotu a sebev�domí a než objeví sv�j vlastní styl a p�ístup. M�že 

také pomáhat pracovník�m, kte�í mají úzkost z improvizování a pot�ebují 

se držet n�jaké struktury.  

Osobn� ale dávám p�ednost p�ístupu, který nesvazuje pracovníka 

ani klienta a dává jim dostate�ný prostor pro p�irozenou komunikaci. 

Tento p�ístup jsem se práv� snažila p�edstavit ve své práci. Proto jsem se 

v�novala obecným témat�m, jako jsou principy vedení nedirektivního 

rozhovoru, lidským pot�ebám, komunikaci s lidmi s demencí atp. Jde        

o jakési „kroužení“ kolem tématu plánování služby. To vše mohou být 

inspirace pro plánování založené na rozhovoru a dostatku prostoru pro 

pracovníka i klienta. 
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V �eské republice je plánování služby v pobytových sociálních 

službách, a zvlášt� v t�ch pro seniory, ješt� v plenkách. Málokteré 

osvícené domovy po�aly na tomto poli n�co podnikat p�ed rokem 2002. 

Po roce 2002, kdy byly publikovány Standardy, n�kte�í po�ali tento p�ístup 

zavád�t, v�tšina však nechala vše p�i starém a �ekala, až Standardy 

získají kone�nou a závaznou legislativní podobu. Tak se stalo až na 

podzim roku 2006, a tak pouze málokteré domovy pro seniory dnes mají 

zab�hnutý systém plánování služby. Nedostatek zkušeností s plánováním 

mezi poskytovateli pobytových služeb pro seniory se ukázal již p�i vybírání 

vhodných adept� „dobré praxe“ pro tento text.  

Pro rozší�ení dobré praxe plánování služby mezi poskytovateli 

vidím jako d�ležité p�edevším kvalitní vzd�lávání. Vzd�lávání jak na 

úrovni vedení domov� – �editelé, sociální pracovníci, vrchní sestry – tak 

pro pracovníky v p�ímé pé�i. Jak již zmi�uji výše, kvalitn� provád�né 

plánování služby klade velké nároky na dovednosti klí�ových pracovník�. 

Proto je dle mého nezbytné, aby tito procházeli systematickým 

vzd�láváním. Nedostanou-li klí�oví pracovníci od vedení dostatek 

podpory ve form� vzd�lávání, supervizích a intervizích sch�zek, m�že být 

kvalita celého procesu ohrožena. 

Jako další d�ležitý bod pro posílení kvalitního procesu zavád�ní 

individuálního plánování do praxe vnímám nutnost odborné diskuse. 

Odborníci z �ad Ministerstva práce a sociálních v�cí, inspektor� kvality 

sociálních služeb a vzd�lavatel� na tomto poli, by si m�li ujednotit pohled 

na praxi individuálního plánování, aby rozporuplnými sd�leními nemátli 

poskytovatele služeb. Není jist� možné stanovit jeden p�ístup, a ten pak 

striktn� po organizacích vyžadovat. Dle mého názoru by se však m�li 

blíže vymezit mantinely, v rámci kterých se plánování služby bude 

považovat za „kvalitní“ praxi, jež dostojí požadavk�m plánovaných 

inspekcí kvality.  

Zavád�ní individuálního plánování služby do pobytových organizací 

považuji za velmi d�ležitý proces, který by m�l zm�nit mnoho z toho, na 

co jsme byli zvyklí poslední desítky let. Snad tedy Standardy kvality 

poslouží k opravdovému zkvalitn�ní a modernizování  sociálních služeb u 

nás. 
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P�ÍLOHA 1: STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  
 

Formulace dle platné Vyhlášky �. 505 k zákonu 108/2006 Sb. o 

sociálních službách 

 

1. Cíle a zp�soby poskytování sociálních služeb 

2. Ochrana práv osob 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu  

4. Smlouva o poskytování sociální služby 

5. Individuální plánování pr�b�hu sociální služby  

6. Dokumentace o poskytování sociální služby 

7. Stížnosti na kvalitu nebo zp�sob poskytování sociální služby 

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje  

9. Personální a organiza�ní zajišt�ní sociální služby  

10.  Profesní rozvoj zam�stnanc�  

11.  Místní a �asová dostupnost poskytované sociální služby  

12.  Informovanost o poskytované sociální služb�   

13.  Prost�edí a podmínky  

14.  Nouzové a havarijní situace  

15.  Zvyšování kvality sociální služby  
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P�ÍLOHA 2: KRITÉRIA NAPL�OVÁNÍ STADARDU 

�ÍSLO 5  
dle vyhlášky 505 k zákonu 108/2006, Sb. o sociálních službách  

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PR�B�HU SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

kritérium a) Poskytovatel má písemn� zpracována vnit�ní pravidla podle 

druhu a poslání sociální služby, kterými se �ídí plánování a zp�sob 

p�ehodnocování procesu poskytování služby; podle t�chto pravidel 

poskytovatel postupuje; 

 

kritérium b) Poskytovatel plánuje spole�n� s osobou pr�b�h poskytování 

sociální služby s hledem na osobní cíle a možnosti osoby; 

 

kritérium c) Poskytovatel spole�n� s osobou pr�b�žn� hodnotí, zda jsou 

napl�ovány její osobní cíle; 

 

kritérium d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro 

každou osobu ur�eného zam�stnance; 

 

kritérium e) Poskytovatel vytvá�í a uplat�uje systém získávání a 

p�edávání pot�ebných informací mezi zam�stnanci o pr�b�hu poskytování 

sociální služby jednotlivým osobám; 

 

Pln�ní kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u 

poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zam�stnance. 
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P�ÍLOHA 3: KRITÉRIA NAPL�OVÁNÍ STADARDU 

�ÍSLO 5  
dle Pr�vodce poskytovatele, MPSV 200429  
 

PLÁNOVÁNÍ A PR�B�H SLUŽBY 

Poskytování služeb vychází z osobních cíl� a pot�eb uživatele a je 

postaveno p�edevším na jeho schopnostech. Pr�b�h služby je p�im��en� 

plánován. 

 

5.1 Pr�b�h služby vychází p�edevším z vnit�ních zdroj� a možností 

uživatele, sleduje dosažení dohodnutých osobních cíl� a je plánován 

spole�n� s uživatelem. 

 

5.2 Napl�ování osobních cíl� je v pr�b�hu služby p�ehodnocováno. 

Uživatel má možnost m�nit své osobní cíle. 

 

5.3 Za�ízení má vypracována písemná vnit�ní pravidla, kterými se �ídí 

plánování procesu poskytování služeb. Za�ízení stanoví tato pravidla 

v závislosti na charakteru služeb. V závislosti na charakteru služeb je 

stanoven zp�sob, jakým je zaznamenán pr�b�h jejího poskytování 

(v�etn� termín� a zp�sobu, jakým m�že být poskytování služby 

p�ehodnoceno). 

 

5.4 Za plánování a pr�b�h služby pro jednotlivé uživatele odpovídají 

konkrétní pracovníci za�ízení. 

 

5.5 V za�ízení je uplat�ování systém sdílení pot�ebných informací, kterou 

jsou poskytovány jednotlivým uživatel�m. 

 

5.6 Za�ízení má stanovena kritéria pro posouzení toho, zda je 

dosahováno osobních cíl� uživatel� služeb. 

                                                 
29 V sou�asné dob� jsou platná kritéria napl
ování standardu �. 5 dána vyhláškou 505 k zákonu 
108/2006 Sb. o sociálních službách (viz p�íloha 2).  
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P�ÍLOHA 4: TECHNIKY PERSON-CENTRED 

PLANNING 

 

 

MAP  

(m�j p�íb�h, sny, obavy, schopnosti, talent, sou�asné pot�eby, ak�ní plán)
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P�ÍLOHA 5: TECHNIKY PERSON-CENTRED 

PLANNING 
PATH PROCESS 
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P�ÍLOHA 6: TECHNIKY PERSON-CENTRED 

PLANNING 
 
PATH  
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P�ÍLOHA 7: TECHNIKY PERSON-CENTRED 

PLANNING  
 
 
PATH  
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P�ÍLOHA 8: TECHNIKY PERSON-CENTRED 

PLANNING 
 

ESSENTIAL LIFETYLE PLANNING30 

1) ú�el plánu: plán �íká,  

o kdo je v mém život� d�ležitý 

o co nejrad�ji d�lám b�hem dne 

o jakou podporu k tomu pot�ebuji 

o jak m� tuto podporu poskytnout 

2) kdo a kdy provád�l plánování: jména a data revizí 

3) kdo p�ispíval a kdo by m�l p�ispívat k plánování 

4) kdo jsem 

5) jaký jsem, jaké jsou mé p�ednosti, schopnosti, vlastnosti 

6) lidé okolo mne: 

o okruh nejbližších 

o p�átele 

o lidé, kte�í jsou placení – profesionálové 

7) co je pro mne d�ležité: v r�zných oblastech života 

o v komunikaci s lidmi okolo mne 

o v r�zných denních dobách 

o v zábav� 

o v osobní pé�i 

8) co dalšího by m�li v�d�t lidé, kte�í mne podporují 

9)  co pot�ebuji pro své zdraví 

o jaké léky 

o jakou ochranu 

10)  komunika�ní zvyklosti 

11)  jak vidím ideální budoucnost (dlouhodobou i krátkodobou) 

12)  otázky na které hledáme odpov�di 

o nap�. jak n�co zm�nit ? 

13)  ak�ní plán  co, kdo a kdy  ud�lá ke spln�ní cíl�  

 
                                                 
35 Struktura bod� je vytvo�ena na základ� plán� zve�ejn�ných organizací Families leading 
planning, která ve Velké Británii poskytuje poradenství k PCP. (Families Leading Planning, 2007)  


