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ÚVOD
Vydáme-li se za poznáním historie léčby psychických poruch, povedou naše kroky až

místech modlitbami, zaříkáváním a vyháněním zlého ducha z těla nemocného.

Jak se dozvíme při četbě učebnice psychiatrie a psychoterapie Bláznit je lidské 

(Domer et al., 1999), první systém nemocí duše předložil již  antický lékař Hippokrates, 

který považoval duševní nemoci za projev tělesné poruchy. Od něj také pochází dodnes 

používané určení čtyř základních povahových typů -  sangvinik, cholerik, flegmatik, 

melancholik. Další antický myslitel, Platón, je  tvůrcem pojmu „psychoterapie“. íl

V raném středověku převzala poznatky antického lékařství arabská kultura. Lékař 

Avicenna popsal příznivý vliv malarické horečky na epileptický záchvat u nemocného 

s poruchami hybnosti a úpadkem rozumových schopností. V Evropě naproti tomu lidé 

opět začali věřit, že duševní nemoci mají nadpřirozený původ. Docházelo proto 

k vymítání zlého ducha u nemocných a při léčbě se využívaly modlitby a zaříkávadla.

K přiznání o posedlosti sloužila jako příručka kniha Kladivo na čarodějnice. Poslední 

inkviziční rozsudek smrti na našem území pochází z roku 1682. íí

Renesance zpočátku osvobodila projevy šílenství -  díky lodi bláznů, aby později na

stal úsvit moderní institucionální péče o duševně choré v zařízeních nemocničního typu.

Duševní choroby začaly být vnímány jako poruchy těla a dokonce basilejský profesor 

Felix Plater dává do souvislosti vznik duševní choroby s onemocněním mozku. Ochra

ny se duševně nemocným začalo dostávat v klášterních špitálech, od 15. století začaly 

vznikat také špitály městské. Prvním takovým špitálem na našem území byl azyl pro 

duševně nemocné ve Znojmě z roku 1458. v

Za vlády absolutistických a osvícenských monarchů byl zrušen zákon o čarodějnic

tví a došlo k reformě péče o duševně choré. Filip Pinel prosadil zřizování ústavů, 

v nichž bylo s duševně nemocnými zacházeno humánně, což pro tehdejší dobu známe- li

nalo zbavení nemocných řetězů. í,

Na českém území došlo k rozvoji specializované péče o duševně nemocné za vlády 

Josefa II. V Brně byl založen ústav pro pomatené (1784) a v Praze byla těmto pacien

tům vyhrazena jedna budova nově založené Všeobecné nemocnice (1790). o
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V druhé polovině 19. století vznikaly specializované ústavy, které se do dnešní doby 

zachovaly jako psychiatrické léčebny. Lůžkové základny vznikaly i na psychiatrických 

klinikách a péče o duševně nemocné se stávala součástí moderní společnosti.

S vývojem psychiatrie jako medicínského oboru se postupně přecházelo od převlá

dajícího názoru poloviny 19. století o ,jediné duševní poruše“ projevující se různými 

způsoby k rozlišování a zkoumání jednotlivých poruch. Jednou ze skupin psychických 

poruch jsou poruchy psychotické, které i v dnešní době zaměstnávají odbornou veřej

nost svou specifičností a kladou před ní nové otázky týkající se jejich původu, průběhu 

a možností léčby.

Jak se ukázalo během posledních desetiletí, kromě farmakologické léčby a psycho

terapie hraje při péči o klienta s psychotickým onemocněním velkou roli následná péče, 

která se snaží klienta vrátit zpět „do života“ . To je hlavní snahou psychosociální rehabi

litace, která je ústředním tématem této práce.

S klienty s psychotickým onemocněním jsem se poprvé setkala před třemi roky 

v občanském sdružení Baobab, které se zabývá právě psychosociální rehabilitací těchto 

klientů. Já zde tehdy začala pracovat jako socioterapeutka programu v té době ještě 

nazývaného „chráněné bydlení“. Poměrně intenzivní práce s touto klientelou mě přived

la na myšlenku zpracovat téma psychosociální rehabilitace klientů s psychotickým 

onemocněním ve své diplomové práci a využít tak možnosti blíže se zabývat konkrét

ními prvky rehabilitačního procesu.

Své šetření týkající se těchto skutečností jsem prováděla v o.s. Baobab s cílem zma

povat prvky ovlivňující průběh a účinnost nabízených rehabilitačních služeb 

v o.s.Baobab a na základě studia literatury, výsledků výzkumu a vlastních zkušeností 

s touto klientelou navrhnout opatření, která by mohla přispět ke zkvalitnění služeb 

v tomto zařízení.

Práci dělím na dvě hlavní části -  teoretickou a empirickou. V první z nich popíši po

jetí a přístupy v psychosociální rehabilitaci klientů s psychotickým onemocněním a po

kusím se o vymezení jejího místa v systému komplexní péče o takového klienta. Empi

rická část se zabývá již výše zmíněným výzkumem v o.s. Baobab. Jedná se o výzkum 

kvalitativní prováděný s pracovníky a klienty tohoto sdružení.

V rámci výzkumu jsem se zabývala těmito tématickými okruhy: nabízené služby a 

skutečnosti s nimi související, přijímací pohovor, intervence, propojenost služeb a stig

matizace.



Tuto práci považuji za sondu do tématicky obsáhlé problematiky osob 

s psychotickým onemocněním, která by mohla přispět k případnému zkvalitnění jim 

nabízených služeb.



TEORETICKÁ CAST

1 PSYCHOTICKÉ ONEMOCNĚNÍ

1.1 Vymezení pojmu

Jako psychotická onemocnění jsou označovány závažné duševní poruchy, jejíchž dia

gnostikou a léčbou se zabývají především obory psychiatrie a klinická psychologie.

V minulosti byly tyto poruchy často nazývány „psychózami“. Daného pojmu se ale 

v současné době již oficiálně nepoužívá. Mezinárodní psychiatrická klasifikace nemocí 

MKN-10 pojem psychóza zcela vynechává, americká psychiatrická klasifikace DSM IV 

v kapitole „Schizofrenie a jiné psychotické poruchy“ definuje pouze pojem „psychotic

ký“ (in Smolík, 2001). Pojem „psychóza“ je však stále používán v běžné konverzaci 

odborníků a najdeme ho i v některé odborné literatuře, ze které čerpáme i v této práci. 

Pokud je termín psychóza v soudobé literatuře použit pro nějakou skupinu duševních 

poruch, znamená to, že tato skupina má přibližně následující vlastnosti:

Velká závažnost duševního onemocnění

- Vysoký stupeň stažení se do sebe, popř. s prožitky halucinací

- Poruchy myšlení (bludy)

Poruchy chování

- Velká pravděpodobnost snížení stupně intelektu po odeznění psychotické ataky 

(Campbell, 1996)

Podle Smolíka (2001) je pojem „psychotický“ definován různě v závislosti na historic

kých kontextech a žádná z definic dodnes nebyla přijata všeobecně a bez výhrad. Ame

rický manuál DSM IV nabízí různé definice pojmu „psychotický“, od nejužšího po nej

širší pojetí: (in Smolík, 2001, s.148):

„Vyskytují se bludy a zřetelné halucinace bez náhledu na jejich patologický původ. 

Jedinec si může výrazné halucinace uvědomovat jako halucinatorní prožitky.

- Kromě bludů a halucinací se vyskytují další pozitivní příznaky schizofrenie (např. 

dezorganizované myšlení a řeč).

- Porucha je považována za psychotickou, jestliže vede k postižení, které hrubě naru

šuje kapacitu schopností vyrovnat se s požadavky normálního života.

Ztráta schopnosti ohraničit svoje ,jáství“ nebo hrubé postižení při kontrole reality.“



Praško (2005) vnímá psychózu jako stav, při němž u člověka dojde k poruše kontak

tu s realitou, změní se jeho vnímání, myšlení a prožívání. Psychotické onemocnění nato

lik změní základní kvality duševního života postiženého, že již nedokáže odlišit, co je a 

co není skutečné. Postižený prožívá „snový příběh“, ve kterém hraje hlavní roli, je  akté

rem a současně pozorovatelem. Onemocnění je také možno chápat jako otevření brány 

mezi hlubšími vrstvami psychiky (nevědomí) a fakty vnější reality. Když se brána zcela 

otevře, je pro člověka těžké ji zavřít i poznat, na které straně této brány stojí.

1.2 Typy poruch

Psychotické poruchy je možné rozdělit do několika skupin (Raboch, 2001): 

schizofrenie

- schizotypní poruchy 

duševní poruchy s bludy

- akutní a přechodné psychotické poruchy 

schizoafektivní poruchy

- jiné poruchy

Nejčastějším a nej závažnějším onemocněním z výše vypsaných psychotických du

ševních poruch je schizofrenie, která výrazně ovlivňuje myšlení, vnímaní, city i chová

ní klienta. Ten ztrácí kontakt s realitou, slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné, a 

pod vlivem svých představ pak jedná neobvykle a nepřiměřeně.

Schizofrenie se objeví asi u 1-1,5% populace, onemocní tedy přibližně jeden člověk 

ze sta. Ne ve všech kulturách a kontinentech je však četnost výskytu stejná.

Muži onemocní schizofrenií stejně často jako ženy, muži nejčastěji ve věku mezi 15 a 

25 lety, ženy nejčastěji mezi 25 a 35 lety. U třetiny nemocných dojde k úplnému uzdra

vení, u druhé třetiny se nemoc čas od času vrací a třetí třetina má průběh chronický, ve 

větší či menší míře narušující jejich život.

K onemocnění jen zřídka dochází náhle a nečekaně. Většinou předchází období ně

kolika měsíců až let, kdy se tito lidé postupně mění, uzavírají se do sebe a přerušují so

ciální kontakty. Někdy začíná onemocnění nepochopitelným napětím a obavou, těles

nou únavou, neschopností se soustředit a radovat. Jindy jsou naopak postižení bezcílně 

aktivní, pouštějí se do množství činností, ale žádnou z nich pořádně nedokončí. Pří

značná je také postupná ztráta schopnosti komunikovat s vrstevníky, objevit se může i 

pocit nějaké předtuchy týkající se budoucnosti -  „něco se chystá“. Nedůvěra ke svému



okolí a úzkosti mohou přerůst v neklid a nespavost. Vnitřní prožívání i okolní svět se 

začíná zdát cizí, roste pocit, že se kolem mnoho změnilo, každá událost a každý předmět 

se nějak vztahuje k nim osobně. Takové příznaky se souhrnně nazývají také prodromál- 

ní.

Kromě již zmíněné úzkosti a sociálního stažení uvádějí Yung a McGorry (in Maj, 

2002) ještě další často se vyskytující prodromální příznaky, kterými jsou: snížená kon

centrace a pozornost, snížení výkonnosti a motivace, anergie (chybění energie), depre

sivní nálada, podezíravost, deteriorace (snížení schopnosti běžně fungovat) a podráždě

nost.

Vlastní onemocnění následující po kratší nebo delší prodromální fázi má mnoho růz

ných příznaků, jenž se mohou objevovat v různých kombinacích a v různé intenzitě.

Během života se u jednotlivce mohou měnit. Příznaky schizofrenie je možné rozdělit do 

tří kategorií: 

pozitivní

- negativní 

kognitivní

Mezi první skupinu příznaků patří halucinace a bludy, negativní příznaky zahrnují 

snížení až vymizení motivace, ochuzení citového prožívání, omezenost komunikace, 

poruchu koncentrace pozornosti, oslabení schopnosti rozhodovat se a plánovat i oslabe

ní až ztrátu vůle. Z kognitivních funkcí jsou nejčastěji postiženy pozornost, paměť, řídí

cí funkce a učení a tato postižení vedou ke kognitivnímu deficitu.

Schizofrenii mohou také provázet poruchy nálady (afektivní příznaky), které se ale ob

jevují i u jiných psychotických poruch (Praško a kol., 2005).

Raboch (2001) rozlišuje několik forem schizofrenie: 

simplexní

- paranoidní I

- hebefrenní

- katatonní

První ze jmenovaných forem je poměrně málo častá, ale prognosticky závažná.

V popředí jsou příznaky změny chování s úpadkem vůle, zlhostejnění, zpovrchnění, 

ztráta zájmů a oploštění emocí, které mají situaci nepřiměřený charakter.
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Pro paranoidní schizofrenii jsou příznačné především bludy a halucinace, které mají 

různé uspořádání a intenzitu v závislosti na stádiu onemocnění.

Jak uvádí Smolík (2001), schizofrenie hebefrenní začíná obvykle v adolescenci nebo 

časném věku dospělosti a je charakterizovaná vrtkavostí, necílenou nebo potrhlou akti

vitou a nepřiměřeně nezbednými, nepředvídatelnými projevy, jež vedou k „rozkousko- 

vaní“ (fragmentaci) chování. Postižený se často chová manýrované, mluví strojeně, pla

ně filozofuje a nápadně a nepřiměřeně se projevuje, a to i v oblékání.

Katatonní schizofrenie se projevuje především poruchami psychomotoriky -  nad

měrnou vzrušeností, bezcílným neklidem, nebo projevy nerovnoměrného útlumu moto- 

riky. Tělo a končetiny postiženého zůstávají v nastavených polohách a při pasivních 

pohybech je zvýšený svalový tonus.

Kromě schizofrenie, která je nej závažnějším psychotickým onemocněním, se vysky

tují další psychotické poruchy, které jsou charakteristické především přítomností psy

chotických příznaků, jež ale primárně nepostihují náladu.

U schizoafektivní poruchy se vyskytují známky poruchy nálady a schizofrenní 

poruchy současně, nebo společně v průběhu několika dnů. Vedle bludů se u schizoafek

tivní psychózy objevuje chorobně zvýšená nebo skleslá nálada, která může být prováze

na „expanzivním“ chováním a zvýšeným sebevědomím s podrážděností, popř. také ve- 

likášskými bludy a nekritičností. Vždy musí být přítomny příznaky charakteristické pro 

schizofrenii, jako např. nesouvislé myšlení, manýrování nebo intrapsychické halucinace. 

K nim se mohou přidat ještě poruchy vědomí.

Akutní přechodná psychotická porucha je  charakteristická náhlým začátkem, 

kterému většinou nepředcházejí žádné prodromální příznaky. Na počátku onemocnění 

bývá dobře rozpoznatelný stres. Poruchu mohou doprovázet všechny příznaky, které se 

mohou vyskytnout u schizofrenního onemocnění i ostatních psychóz, chybí ale negativ

ní příznaky citového oploštění a ztráty vůle. Jednotlivé symptomy se rychle střídají a 

proměňují.

Trvalou poruchou s bludy se v současném pojetí rozumí onemocnění charakteri

zované jedním nebo více dobře formovanými bludy, které doprovází život nemocného. 

Bludy mají různý charakter, pokud jich je přítomno více, jsou dobře propojené a mohou 

být provázeny halucinacemi. Bludy mohou zcela ovládnout prožívání a jednání.

Příznaky schizotypní poruchy se mohou vyskytovat i u schizofrenie, ale jejich in

tenzita a vliv na psychiku jsou menší. Mezi tyto příznaky patří vágní, plané a stereotyp

8
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ní myšlení, sklon k obřadnostem nebo formalismu, malá schopnost soustředit se na 

vlastní myšlenky. Nevznikají zde ale bludy ani rozbíhavé myšlenky. Objevují se derea- 

lizační a depersonalizační prožitky, sociální staženost a pohroužení do sebe, nemocní 

proto působí chladně a povzneseně. Intenzita příznaků není stálá a občas se u nemoc

ných může objevit krátká epizoda psychózy s intenzivními bludy a sluchovými haluci

nacemi (Raboch, 2001).

Po odeznění akutní epizody psychózy se doporučuje vzápětí zahájit rehabilitační 

proces, který směřuje k navrácení sociálních dovedností u klienta na úroveň co nej bližší 

té, které klient dosáhl před započetím nemoci. Toto se vztahuje především na klienty 

postižené akutními psychickými poruchami, u nichž se dá předpokládat navrácení 

funkčních schopností spojených s dobrou kvalitou života. Jinak je tomu u klientů 

s chronickým průběhem onemocnění, u kterých jsou omezení psychických schopností 

po prodělaných atakách onemocnění větší a trvalejší. Tam je třeba stanovit nové rehabi

litační cíle beroucí v úvahu alternativní kompenzační schopnosti jedince a jeho možné 

uplatnění v chráněném prostředí. (Raboch, 2001)

Rehabilitace je nenahraditelnou metodou následné péče o osoby s duševním one

mocněním. Podrobně se jí budeme zabývat v následující kapitole.
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2 SOCIÁLNÍ RESP. PSYCHOSOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

Termín psychosociální rehabilitace chápou Wilken a Hollander (1999) jako soubor růz-

a přispění k jejich většímu zapojení do společnosti.

Někteří autoři mluví o rehabilitaci sociální, její obsah se však nijak neliší od rehabilitace 

psychosociální. Jde pouze o terminologický rozdíl, kde u pojmu psychosociální před

ložka psycho- vymezuje cílovou skupinu, jíž  je určena, tedy osoby s duševním onemoc- u

něním. -j

Pod psychosociální rehabilitaci spadá mnoho různých přístupů a aktivit. I

Všechny přístupy mají společné některé prvky:

- dát klientovi naději na lepší budoucnost, I

- přesvědčení a naděje, že každý člověk, nezávisle na velikosti postižení, je schopen

rozvíjet své dovednosti a osobnost a zlepšit si kvalitu života. ♦;

vyzdvižení důležitosti práce a smysluplné denní aktivity a

- nutnost aktivního zapojení klienta do jeho rehabilitačního procesu n'

- dlouhodobý charakter rehabilitace, který překračuje hranice jednotlivých institucí 

(Mužík, 2007)

:a

Cílová skupina :i

Psychosociální rehabilitace je určena pro osoby se závažným psychiatrickým posti- 

žením, které limituje jejich schopnost provádět některé činnosti, jako např. konverzovat 

s rodinou a přáteli, žádat o práci a zastávat určité role (být zaměstnancem, přítelem, 

studentem apod.) iě

Pro vymezení cílové skupiny lze také použít pravidlo 3D hlavního představitele jednoho 

ze tří směrů psychosociální rehabilitace Libermana. Toto pravidlo spočívá v přítomnosti :h

tří prvků: ií,

disability (postižení) klienta ;h

- duration (trvání) onemocnění delší než dva roky :a

- disorder (psychická porucha) to

(Psychiatrická rehabilitace, 2005)
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2.1 Historie psychosociální rehabilitace

Základy psychosociální rehabilitace (dále jen rehabilitace) položil ve třicátých letech 

20. století holandský lékař Querido založením první mobilního týmu péče o duševní 

zdraví v Amsterodamu. Týmová péče se později stala sociálně-psychiatrickým servisem 

a v současné době znovu vyvolává profesionální zájem.

Ve větším měřítku se do doby po druhé světové válce rehabilitace příliš neprosadila.

V poválečném období si ale lékaři ve Spojených státech a Anglii začali uvědomovat, že 

snížení klientova dočasného nebo trvalého omezení by mělo následovat bezprostředně 

po terapii medikamentózní.

V první etapě rozvoje rehabilitace byl jejím hlavním cílem návrat do zaměstnání, 

což byla reakce na velký nedostatek pracovních sil během války. Mnoho mužů se 

z války vrátilo s nějakým fyzickým nebo duševním postižením a bylo nutné zajistit jim 

práci v upravených podmínkách. Postupně proto rostl počet chráněných pracovních míst 

v nemocničních výrobních dílnách.

V této době vznikl také koncept terapeutické komunity, což vedlo k významnému 

zlepšení prostředí terapeutických zařízení. Významný posun v reintegraci lidí s vážným 

onemocněním nastal ale teprve v sedmdesátých letech, kdy došlo k rozmachu protiinsti- 

tucionálního hnutí. Propouštění lidí z nemocniční péče bylo ospravedlňováno ideolo

gickými argumenty a bylo důsledkem Langova antipsychiatrického hnutí a hnutí za de

mokratizaci psychiatrie. Hlavní myšlenkou těchto hnutí bylo, že chronické poruchy jako 

takové neexistují, ale že je to konstrukt vzniklý z neschopnosti vnímat jinakost a snahy 

tyto lidi ovládat. K tomu měly sloužit léčebny. Na základě těchto myšlenek byli klienti 

propuštěni z ústavů a byla jen malá snaha zřizovat pro ně jiná alternativní zařízení. 

Ukázalo se však, že základní poruchy a onemocnění přetrvávají i bez ohledu na prostře

dí, ve kterém se daný jednotlivec nacházel. Velká skupina propuštěných lidí nebyla 

schopná se sama o sebe postarat a končila na ulici, s minimálními nebo žádnými pro

středky k životu. Toto zjištění bylo důležité při rozmachu rehabilitačního hnutí 

v osmdesátých letech.

Rehabilitace v osmdesátých letech se nejprve zaměřovala především na kompenzaci 

nedostatečností a omezení. Činnost představitelů tohoto směru (např. Benett a Caplan) 

byla inspirována Queridem, který praktikoval komunitní psychiatrii ve třicátých letech a 

rozpoznal hlavní problémy při procesu rehabilitace: klientovy ekonomické a sociální 

problémy, nezaměstnanost, neplacení nájemného a vystěhování.



Osmdesátá léta znamenala také další výzkum zabývající se biologickými příčinami 

schizofrenie a depresí vedoucí ke zjištění, že napětí a stres mohou být významným vli

vem pro vznik psychózy nebo deprese. Tento předpoklad je i součástí modelu stresové 

zranitelnosti, který obsahuje přehled různých, vzájemně se ovlivňujících prvků psycho

sociální zranitelnosti (Wilken, Hollander, 1999).

V České republice začaly vznikat první nestátní neziskové organizace zabývající se 

psychosociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním po roce 1989. V přístupech 

navázaly na světové trendy, což se projevilo v rozvoji komunitní péče o duševní zdraví.

V první fázi se snažily především vytvořit přátelské prostředí, později začaly pracovat 

podle principů moderní psychosociální rehabilitace a používat individuální rehabilitační 

přístupy.

2.2 Poslání a cíl rehabilitace

Posláním psychosociální rehabilitace je  pomoc lidem s dlouhodobými duševními pro

blémy a postiženími zlepšit jejich fungování a tak jim  umožnit být úspěšní a spokojení 

v prostředí, které si vybrali pro život, a to s co nejmenší mírou profesionální podpory. 

(Psychiatrická rehabilitace, 2005)

Hlavním cílem sociální (resp. psychosociální - pozn.aut.DP) rehabilitace je dle Car

linga (1995) zvýšit kvalitu života klienta, zařadit ho zpět do rodiny, na pracoviště i cel

kově do společnosti.

Jak uvádí Votava (2005) sociální (resp.psychosociální) rehabilitace úzce navazuje 

na rehabilitaci léčebnou a probíhá prostřednictvím socioterapie, jejíž součástí je  podle 

Matouška (2003) výcvik v psychosociálních dovednostech (psychosociální trénink). 

Ten vede ke zvyšování sociálních kompetencí, samostatnému řešení nepříznivé sociální 

situace vlastními silami a uvědomění si odpovědnosti za svůj život. Každý jedinec má 

již od narození sociální vazby, jež si udržuje např. i při pobytu v nemocnici a do společ

nosti se vrací ve chvíli, kdy jsou k tomu vytvořeny předpoklady (Votava, 2005).

Aby sociální (resp. psychosociální) rehabilitace pomohla klientům získat nebo znovu 

získat praktické dovednosti potřebné k životu a socializaci v komunitě, měla by jim 

pomáhat v zacházení se svým handicapem, rozvíjením sociálních dovedností, zájmů, 

volnočasových aktivit a „učit je“ dovednostem potřebným v každodenním životě (Car

ling, 1995).

V rámci sociální (resp. psychosociální) rehabilitace jde tedy o soubor specifických 

činností, které se zaměřují na nácvik potřebných dovedností klienta se zdravotním han



dicapem a směřují k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře 

(http://www.mpsv.cz).

Potřeba sociální (resp. psychosociální) rehabilitace u jednotlivců je různá, a to 

v závislosti na průběhu nemoci, délce trvání apod. Chronicky probíhající duševní cho

roby doprovází často výrazné poruchy sociální přizpůsobivosti, a proto vyžadují nejin

tenzivnější sociální rehabilitaci (Bačkovská, 1997).

2.3 Principy rehabilitace

Základními principy, na nichž se dle Čápové (2006) shodnou autoři různých pojetí re

habilitace, jsou:

- rehabilitace je primárně zaměřená na zlepšení osobních kompetencí lidí s duševním 

onemocněním

- přínosem psychosociální rehabilitace pro klienta je zlepšení chování v prostředí, ve 

kterém si sám přeje být

rehabilitace je  eklektická v používání technik 

v centru zájmu je zlepšení pracovních možností

- naděje je hlavní složkou rehabilitačního procesu

- přechodné zvýšení závislosti by mělo vést k postupné nezávislosti

- aktivní účast klienta v jeho rehabilitačním procesu je žádoucí

- dlouhodobá terapie léky je často nezbytná, ale málokdy dostačující komponenta 

rehabilitačního procesu

Rehabilitace by přitom měla vycházet ze tří často zdůrazňovaných kořenů, jimiž jsou 

normalizace, emancipace a participace.

Normalizace znamená vytvářet co nej normálnější prostředí služeb a podmínek. 

Pouze normální prostředí může produkovat normální chování. Princip normalizace je 

naplňován, když klient dostává jen tolik pomoci, kolik nezbytně potřebuje a je stále 

schopen se začleňovat do normálních činností komunity (dojít na poštu, nakoupit, zapo

jit se do sportovních klubů...). I dosahování cílů by mělo vyžadovat přiměřené úsilí, 

protože je to „normální“. Pokud toto úsilí nevyžaduje, pak je  to jen hra a klient je  stále 

objektem péče.

Princip participace vyjadřuje míru účasti na právech, odpovědnosti a zdrojích i pře

bírání zodpovědnosti za svůj život.

http://www.mpsv.cz


Emancipace je  ústředním procesem rehabilitace a znamená obnovu sociálních rolí.

Směřuje ke snížení nebo odstranění omezení tak, aby klient mohl zakusit větší svobodu 

a odpovědnost. Emancipace je úzce spjata se zplnomocňováním, jehož součástí je  pro

sazování postavení a práv klienty.

Podle Mužíka (2007) jsou důležitými aspekty zplnomocňování:

Možnost přijímat samostatná důležitá rozhodnutí

- Mít přístup k informacím a zdrojům

- Mít výběr

- Možnost zastávat se sebe samých, svých přání a očekávání

- Nové naděje

- Dostat svůj životní příběh do popředí zájmu, znovuobjevení kvalifikace 1

- Možnost vyjádřit hněv a učit se, jak s ním zacházet
3.

- Vědomí svých práv a jejich obhajování. E

- Možnost využívat sám své šance; mít svůj život pod kontrolou.

;u

2.4 Důležité pojmy v rehabilitaci

Jak uvádí Votava (2005) byly v roce 1980 v rámci Mezinárodní Klasifikace Poruch,

Disabilit a Handicapů (MKPDH) vymezeny tři nové pojmy důležité pro rehabilitaci.

Těmito pojmy jsou impairment (porucha), disability (postižení) a handicap.

Impairment označuje funkční změny následkem zdravotního postižení na úrovni 

orgánu nebo tělního systému.

Disability se nazývá funkční změna na úrovni celého jedince omezující ho v některé 

činnosti.

Jako handicap můžeme označit poškození nebo postižení při projekci do společen

ské roviny.

Zatímco na impairment (poruchu) se zaměřuje především psychiatrická léčba, reha

bilitace se zabývá disability (postižení). Kromě toho rehabilitační intervence zaměřené £

na změnu systému, ve kterém klient žije, pomáhají překonávat sociální aspekty handi- I

capů duševně nemocných. i.

Podle Mužíka (2007) začaly být pojmy postižení a handicap během vývoje rehabili

tace vnímány jako stigmatizující, a proto v květnu 2001 přijalo Valné shromáždění Svě

tové zdravotnické organizace revizi výše zmíněného dokumentu, ve které byly zavede
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ny nové pojmy activity (aktivita, schopnost namísto postižení) a paticipation (participa

ce namísto handicapu).

Activity popisuje Čulík (2001) jako podstatu a rozsah konkrétního výkonu člověka, 

který může být limitován ve své podstatě, trvání a kvalitě. Jeho omezení je následkem 

některého orgánu nebo více orgánů. Pokud se pojem aktivita používá v negativním 

smyslu, použije se snížená aktivita.

Participation znamená zapojení do života (v různých oblastech a rozsahu) 

v různých situacích v poměru k poruchám, disabilitám (aktivitám), zdravotní kondici a 

dalším faktorům působícím v životě společnosti. Participace se v negativním smyslu 

vyjádří pojmem omezení participace.

Moderní psychosociální rehabilitace vychází ze třech hlavních modelů nazývaných 

podle místa vzniku:

1. Britský model (enviromentální) je představován Shepherdem a Bennetem a zdů

razňuje přizpůsobení se a akceptaci nezpůsobilosti. Podle něj chování a reakce člověka 

závisí na prostředí. Hlavními principy tohoto modelu jsou kompenzace onemocnění, 

reedukace a reorientace klienta a jejich použití je  vhodné především u starých osob nebo 

těch, u nichž nemoc závažně omezuje jejich aktivity.

2. Losangelský model (zaměřený na problém) reprezentovaný Libermanem je posta

ven na předpokladu asertivity u klientů, pro něž jsou vytvářeny tréninky sociálních do

vedností. Přístup se orientuje také na chování. Při terapii je hlavní náplní trénink do

vedností, časté je používání pojmů trenér, nácvik, učení se dovednostem zvládání kon

fliktu, komunikace, asertivita apod.

3. Bostonský model (vývojový) zastupuje Anthony a zaměřuje se na rozvoj kliento

vých dovedností a podporu okolí, za klíčové považuje rozvoj a vzdělání klienta. Vychá

zí z klientových potřeb a přání a věří v posun. Tento typ rehabilitace je často využíván i 

v českém prostředí.

(Matoušek, 2005, Mužík, 2007)

V současné době se přístupy propojují, je  tendence vytvářet komplexní eklektické pří

stupy a společnou teorii.
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2.5 Fáze rehabilitačního procesu

Jednotlivé přístupy mají vlastní dělení rehabilitační procesu. STORM - holandská insti

tuce poskytující vzdělání holandským a evropským organizacím ve zdravotní a sociální 

oblasti - uvádí 6 fází (in Mužík, 2007):

1. fáze -  orientace a vzájemné poznávání

Tato fáze zahrnuje první kontakt s klientem a následující první tři schůzky, kdy probíhá 

seznamovací proces. Rozhovor má formu nezávazného povídání o nabídce služby a 

potřebách klienta. V této fázi je  důležité budování vztahu mezi klientem a pracovníkem. 

Aktivní vztah nemusí být důvěrný, ale měl by být vytvořen i s klienty, kteří vzhledem 

ke svým omezením mají sníženou kapacitu do vztahů vstupovat. Fungující vztah je zá

kladem rehabilitačního procesu.

Aspekty dobře fungujícího vztahu:

vztah je především lidský, teprve pak profesionální, vyžaduje osobní investici a nut

ně obsahuje emoce

pracovník vyjadřuje svou zainteresovanost vůči klientovi a těm, kdo jsou mu blízcí, 

poskytuje upřímnou podporu

- pracovník dává do souladu své osobní zkušenosti a kvality s profesionální odbornos

tí a zkušeností

- pracovník se přizpůsobuje stylu klienta a způsobu, jakým chce péči dostávat. 

Vytvoření vztahu vyžaduje čas, ale takto strávený čas se vyplácí. Klient se někdy

může stát na pracovníkovi závislý, pokud je však toto zvýšení závislosti přechodné, 

může být prospěšné.

2. fáze - mapování

Fáze mapování by měla probíhat v několika krocích, mapují se postupně: 

přání a potřeby klienta

- osobní kritéria -  preference, priority

- možnosti a omezení klienta (silné stránky, zranitelnost)

- potřebné a nutné zdroje (peníze, byt, povolení,...)

- možnosti a omezení prostředí, okolí (pracovní trh, rodina jako pečovatel, 

sousedé,...)



Mapování probíhá v rámci životních a osobních domén. Mezi životní domény patří 

bydlení, práce, učení, odpočinek -  volný čas. Osobními doménami jsou zdraví, péče o 

sebe sama, smysl a sociální vztahy.

3. fáze - stanovení cíle

Hlavním úkolem v této fázi je stanovení rehabilitačních cílů. Při stanovování dlouhodo

bých cílů pracovník zjišťuje, jaké vidí klient překážky k jejich dosažení. Pro jejich pře

konání jsou vytvářeny cíle krátkodobé, které by měly být zaměřený na blízkou budouc

nost a být jasně a srozumitelně formulovány.

Celkový cíl směřuje k tomu, čeho chce klient dosáhnout v osobních nebo životních 

doménách, je zaměřen na získání nebo udržení žádané situace. Klientovi dává klientovi 

perspektivu do budoucna, je tedy pozitivní.

4. fáze -  plánování

Jestliže cíl říká kam jdeme, plán určuje kudy.

Náplní rehabilitačního plánování je systematicky, strukturovaně a postupně vytvářet 

jednotlivé kroky, které povedou klienta k cíli. Kroky musí být voleny tak, aby odpoví

daly možnostem klienta. Každý krok by měl být časově ohraničen a mělo by být jasné, 

jak bude rozdělena zodpovědnost za jeho plnění mezi klienta a případné další osoby, 

které se na plnění účastní.

Individuální rehabilitační plán je  dobré rozdělit na plán dlouhodobý týkající se 

dlouhodobého cíle a plán krátkodobý týkající se překážek a krátkodobých cílů. Krátko

dobý plán by měl odpovídat na otázky Co, Kdo, Kde, Kdy, Kolik času (odkdy dokdy), 

Jak, popř. Proč.

5. fáze -  intervence

Pátá fáze je fází naplňování stanoveného rehabilitačního plánu. Ke každému dílčímu cíli

-  kroku -  přísluší určitá intervence (akce). Jednotlivé intervence provádí klient, profesi

onál nebo další osoby, které byly určeny při plánování a převzaly odpovědnost za jed

notlivé kroky. Při setkáních s klienty pracovníci průběžně hodnotí průběh intervencí a 

plnění jednotlivých kroků plánu. Je dobré učiněné kroky vztahovat k původnímu cíli a 

co nejvíce názorně hodnotit přiblížení jeho naplnění. Intervencemi může být např. učení 

se novým dovednostem, používání dovedností v praxi, využívání zdrojů apod.



Podle Matouška (2005) je  důležitá schopnost pracovníka i klienta zaregistrovat 

úspěch, který by měl být zhodnocený i v následující fázi procesu.

6. fáze -  hodnocení

Hodnocení se vztahuje ke stanoveným cílům a je zpětnou vazbou na chování a projevy 

klienta a může posilovat motivaci, sebevědomí i radost z odvedené práce. Hodnotí se, 

nakolik se podařilo cíle naplnit a jak je s nimi klient spokojený. Pokud klienta dosažené 

cíle neuspokojují, je možné vytvořit nový rehabilitační plán např. v rámci jiné služby, 

která více vyhovuje klientovým potřebám. Hodnocení může sloužit také jako informace 

pro blízké osoby.

Existuje více forem hodnocení -  verbální, nonverbální, písemné (od klienta, pracov

níka nebo obou), skupinové (ve skupinových programech), formou dotazníku (není pří

liš vhodný).

Hodnotit klienta je možné nějakou formou na každé schůzce, např. ocenit ho za to, 

že přišel, za to, že se připravil na hodinu apod. Je vhodné také zhodnotit, jak se dnes 

klient cítí nebo cítil během schůzky. Jednotlivá hodnocení je možné porovnávat, vidět 

posuny a zvědomovat je klientovi.

Je důležité hodnotit chování, aktivitu, co je možné vidět nebo slyšet, ne osobu klien

ta (chronik, povaleč).

Konečné fáze hodnocení se kromě klienta a rehabilitačního (či klíčového) pracovní

ka mohou účastnit také další osoby, jež byly do rehabilitačního plánu zapojeny -  psy

chiatr, psycholog, ergoterapeut, rodiče či partner.

Při rehabilitaci je  možné využívat některých pomůcek, které mohou klientům popř. pra

covníkům pomoci v jednotlivých fázích rehabilitačního procesu. K tomuto účelu je 

možné využívat nejrůznější hodnotící dotazníky, plány péče, krizové plány, smlouvy a 

pravidla.

2.6 Komplexní přístup k rehabilitaci

Jestliže je onemocnění trvalé či dlouhodobé a důsledky nemohou být řešeny pouze 

zdravotnickými prostředky, využívá se komplexní nebo dle Votavy (2005) též ucelené 

rehabilitace.

Aby bylo možné rehabilitaci nazvat komplexní, musí se skládat minimálně ze dvou 

složek, jejichž provádění musí být vzájemně propojeno a koordinováno. První etapou



bývá rehabilitace léčebná zajišťovaná zdravotníky ve zdravotnických zařízeních. Na ni 

úzce navazuje rehabilitace sociální, která snaží o obnovení sociálních vazeb klienta a 

návratu do společnosti. U osob v produktivním věku často navazuje pracovní rehabili

tace připravující klienta na pracovní uplatnění a vlastní zařazení do pracovního procesu.

U komplexní rehabilitace je důležité propojení jejích jednotlivých složek. Klient by 

měl mít vyjasněno, kdo (který odborník) za jakou složku rehabilitace odpovídá a s kým 

tedy bude při řešení konkrétních úkolů spolupracovat.

Komplexní přístup k rehabilitaci kombinuje všechny tři zmíněné rehabilitační modely, 

tedy přístup zaměřený na problém, enviromentální přístup a přístup vývojový. Cílem je 

najít jejich optimální kombinaci, která by odpovídala klientově současné situaci, a při

tom by nabízela východiska do budoucna. Péče je přizpůsobována klientově motivaci a 

možnostem při hledání nejvyššího cíle, tedy nejvyšší kvality života. Přístup se snaží 

klientovi pomoci vykonávat běžné činnosti v době, kdy se učí respektovat své postižení 

a možnost, že možná bude potřebovat chráněné podmínky.

Proces obnovy schopností není přímočarý a stává se, že se zdravotní stav klienta 

v průběhu rehabilitace zhorší, nebo potřebuje medicínskou léčbu. Léčení je  jednou 

z komponent péče, která je klientovi v rámci rehabilitace poskytována. (Wilken, 

Hollander, 1999)

Podle Wilkena a Hollandera (1999) existuje několik složek, které hrají v komplexním 

přístupu důležitou roli. Jsou jimi úzdrava, kvalita života, připravenost k rehabilitaci, 

triáda a pět pilířů rehabilitace. Jednotlivými složkami se budeme nyní zabývat podrob

něji.

Úzdrava

Jedním z rehabilitačních plánů je podpora klientova snažení se v procesu úzdravy 

(recovery). Podle Anthonyho (1993) je úzdrava osobní proces změny přístupu, hodnot, 

pocitů, cílů, schopností a rolí člověka. Umožňuje žít spokojený a přínosný život navzdo

ry omezením způsobeným nemocí. Součástí úzdravy je vývoj nového smyslu a účelu 

života člověka.

U lidí s duševní nemocí nestačí pouze vyléčit symptomy, ale je třeba se také zotavit 

ze stigmatu, které s sebou duševní onemocnění přináší, z nechtěných účinků psycho-



farmakologické léčby a z nedostatků příležitostí na sebeurčení. Jedinec se musí vyrov

nat s negativním efektem nezaměstnanosti i s vážně nabouranými sny.

Základním předpokladem úzdravy je, že je možná a může proběhnout bez zásahu 

profesionála, pomocí přirozeného podpůrného systému klienta. Pokud j e v  procesu 

úzdravy přítomný profesionál, pak pouze jako podpora. Uzdravit se je  úkol pro klienta.

Pro úzdravu je nezbytně důležitá přítomnost osoby, které může klient věřit a která 

„tu je“ v případě potřeby. Významná je možnost využití respektujících, přátelských a 

etických služeb, protože úzdrava z následků nemoci může být často těžší než úzdrava 

z nemoci samotné. Následkem nemoci bývá ztráta stejných příležitostí, diskriminace 

v zaměstnání i bariéry vytvořené systémovými pokusy o pomoc.

Úzdrava není lineární proces, zahrnuje v sobě růst, zhoršení situace, období rapid

ních změn i období beze změn. Není to systematický ani naplánovatelný proces.

Kvalita života

Zatímco somatická medicína se o kvalitu života pacientů zajímala již  koncem 40. let 20. 

století, kvalitou života duševně nemocných se vědci začali zabývat s mnohaletým zpož

děním. V posledních letech počet studií na toto téma vzrostl, a to z několika důvodů. 

Mezi ně patří i počátek orientace psychiatrické péče na subjektivní názor pacienta nebo 

potřeba hodnotit kvalitu péče, kterou poskytují různí provozovatelé. (M otlová, 2003) 

Podle studijního materiálu „Psychiatrická rehabilitace“ (2005) v sobě koncept kvali

ty života zahrnuje fyzické, funkční, psychické i sociální zdraví jedince. Kromě toho, že 

je subjektivním názorem jedince na své zdraví a fungování, slouží také jako objektivní 

míra pro srovnávání životní úrovně jednotlivých skupin v populaci. Většina autorů se 

shoduje na třech rozměrech konceptu kvality života:

- subjektivní pocit pohody

objektivní schopnost fungovat v každodenním životě, pečovat o sebe a zastávat so

ciální role

- dostupnost materiálních zdrojů a sociální pohody

Všechny tři komponenty konceptu kvality života mohou být omezeny psychickým 

onemocněním. To potvrdila i řada výzkumů, které vedly k závěru, že kvalita života du

ševně nemocných se snižuje zejména během hospitalizace v psychiatrických zařízeních. 

Po ukončení hospitalizace se kvalita života zpravidla opět zlepšuje. Výzkumy dále uká

zaly, že subjektivní prožitek kvality u duševně nemocných je snížen. Důležitou roli zde 

hrají depresivita, úzkost (především obavy ze ztráty výkonu) a sociální úzkost (obavy,



že nesplní očekávání druhých). Kvalita života duševně nemocných je ovlivněna i stup

něm zneschopnění, trváním nemoci a vedlejšími účinky terapie.

Kvalita života je také jedním z cílů komplexní rehabilitace. Aby tomu tak ale mohlo 

být, je nutné tento ukazatel analyzovat. Votava (2005) zmiňuje čtyři metodiky sledování 

kvality života: spontánní oznamování, aktivní dotazování, psychometrické testy a ne

přímá měřítka. První z metodik je pouhou výpovědí klienta, která bývá často nepřesná. 

Aktivní dotazování se provádí rozhovorem nebo dotazníky a i zde může dojít 

k nepřesnostem v hodnocení výsledků. Psychometrické testy zahrnují různé vizuální, 

numerické a verbální škály a umožňují tak sledování i jemnějších změn kvality života. 

Nepřímá měřítka se využívají u osob s omezenou schopností vyjadřování.

Připravenost k rehabilitaci

Pracovník by měl být schopen posoudit připravenost (readiness) klienta k plnění úkolu. 

Tou může být nutná míra klientovy motivace zvládnout daný cíl a převzít zodpovědnost 

za svá rozhodnutí. Koncept připravenosti vychází z bostonského modelu rehabilitace a 

je přijímán pouze některými autory. Jiní odborníci pracující v oblasti rehabilitace pří

pravu klientů před vstupem do vlastních rehabilitačních programů dokonce nedo

poručují.

Je možné rozlišit několik typů připravenosti: 

připravenost ke změně

připravenost zapojit se do nějakého rehabilitačního programu nebo k některému 

provozovateli služby (např. může být klient připraven na spolupráci se sociálním 

pracovníkem, nikoli s psychiatrem)

- připravenost pokračovat v kontinuálním procesu rehabilitace (nikoli do ní jen vstou

pit, ale také v ní dlouhodobě pokračovat)

Při zjišťování připravenosti klienta je třeba si všímat indikátorů připravenosti, kterými 

jsou zejména:

- potřeba změny

- rozhodnutí ke změně

- sociální stažení (do jaké míry je klient otevřený ke komunikaci s ostatními)

- uvědomění si sebe sama

- uvědomění si prostředí (ve kterém klient žije i uvědomění si možnosti budoucího

lepšího prostředí)



V průběhu „vyšetření“ připravenosti klienta by měly být identifikovány aktivity, 

jejichž vykonávání může mít pozitivní vliv na klientovu sebedůvěru, naději a motivaci. 

Prostřednictvím účasti jedince na různých aktivitách „ušitých na míru“ a získáním zku

šeností se u klienta zvyšuje vlastní povědomí o úzdravě, rehabilitaci, prostředích, o sobě 

i psychiatrických službách a podporách. (Psychiatrická rehabilitace, 2005)

Triáda rehabilitace

Rehabilitační proces působí v triádě, kterou tvoří pracovník, klient a nej významnější 

lidé z klientova prostředí. Mezi všemi členy triády by měl fungovat konstruktivní dia

log, ale také podpora a motivace samotného klienta.

Zvláštní pozornost by se měla v rehabilitačním procesu věnovat rodině klienta. Do 

rodiny v této souvislosti patří rodiče, sourozenci, partneři a děti. Do nedávné doby mu

sely rodiny čelit neporozumění a zlobě okolí, stejně tak jako samotní klienti. Proto mají 

ve vztahu k rehabilitaci stejná práva, jako klient sám. Rodinní příslušníci jsou také důle

žitým zdrojem informací pro pracovníky, protože toho o klientově životě pravděpodob

ně vědí nejvíc. Současně může hrát rodina důležitou roli při obnově sociálního zázemí 

klienta a jeho reintegraci do společnosti.

V praxi je  rodina obvykle ta, která poskytuje klientovi nepřetržitou péči, a proto je 

pro klienta konstantnějším faktorem než pracovníci. Pokud rodinné vztahy chybí nebo 

nefungují, pracovníci rehabilitace by se měli zaměřit na další významné osoby 

z klientova prostředí. (Wilken, Hollander, 1999)

Pět pilířů rehabilitačního procesu

Dle Wilkena a Hollandera (1999) by měly být rehabilitačně orientované aktivity zamě

řené na pět pilířů rehabilitačního procesu, kterými jsou motivace, status, dovednosti, 

materiální podpora a podpora společenská. Tyto pilíře jsou současně důležitými prvky 

ve vztazích tvořících triádu, jejíž podstata je popsána výše.

Motivaci (ke změně) je možné rozlišit na vnitřní a vnější, tedy tu, co pramení 

z osobnosti jedince a tu, která má původ v okolí jedince, v jiných lidech. Obě formy 

motivace se vzájemně ovlivňují a jsou nezbytnou podmínkou k jakékoli aktivitě. Vnitřní 

motivace může být vážně ovlivněna poruchami kognitivních funkcí, a potom se vnější 

motivace může stát tou rozhodující. Důležitým krokem systematické rehabilitace je 

přesně určit, co klienta motivuje nebo naopak sráží dolů. S využitím vědomostí o dě
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terminantách posilování motivace je pak možné poměrně úspěšně zvyšovat motivaci 

klientů.

Status v tomto kontextu vypovídá o rolích a činnostech, jež jsou naplněny nebo 

vykonány jedincem a jsou vnímány jako smysluplné. Status tedy přímo souvisí 

s činností jedince a jeho sociálními rolemi. Podporuje zvýšení sebeúcty i získávání re

spektu ostatních a je důležitý při získávání opětovné kontroly nad životem. K dosažení 

statusu může kromě osobní aktivity a sociálních rolí sloužit i hmotný majetek (rádio, 

dobré kolo...).

Dovednosti jsou nezbytné pro osobní péči, práci i sociální interakce. Čím více do

vedností klient má, tím je více kompetentní k činnosti, což rozšiřuje míru jeho nezávis

losti. Dovednosti je  možné rozdělit do čtyř kategorií na dovednosti kognitivní, emocio

nální, praktické a sociální. Kombinace různých dovedností jsou základem pro zdravou a 

vyváženou existenci.

Společenskou podporu klient získává od svého nejbližšího okolí a služeb. Tato 

podpora pomáhá jedinci zvládat vlastní život i různé situace v soukromém životě a její 

nepřítomnost často zhoršuje zdravotní problémy. Nedostatek společenské podpory může 

také vést k sociální izolaci. Nejde jen o to, zda a v jaké míře je člověku společenská 

podpora poskytována, ale jak je jím  vnímána, jaká je její emociální hodnota. Hlavními 

oporami sociálních zdrojů jsou členové rodiny, kolegové, kamarádi a osobní pracovník 

sociální služby. Důležitými prvky společenské podpory jsou také svépomocné skupiny.

Materiální podpora zahrnuje finanční prostředky, bydlení, stravu, nářadí a materiál 

(potřeby pro domácnost apod.), osobní pomůcky (telefon,...) a dopravní prostředky.

V souvislosti s těmito pěti pilíři jsou důležité role, jež klient naplňuje a co pro něj 

znamenají. Čím větší smysl dává role klientovu životu, tím více bude motivován danou 

roli zaujímat. Role současně může zvýšit klientův status. Čím více podpory získává kli

ent naplňováním jednotlivých rolí, tím větší je klientova motivace a smysl v jeho životě 

obecně.

V poslední době se v rámci komplexního přístupu k rehabilitaci klientů s psychotickým 

onemocněním stává trendem klást důraz také na kognitivní rehabilitaci. Zjistilo se 

totiž, že kognitivní deficit je  zřejmě jedním z jádrových symptomů onemocnění, které 

výrazně ovlivňuje běžné fungování klientů a jejich sociální vztahy (Benešová,2007).
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Kognitivní rehabilitace se snaží u klientů ovlivňovat jejich deficit v pozornosti a 

koncentraci, psychomotorickém tempu, schopnosti učení, řeči, paměti a exekutivních 

funkcích (abstraktní myšlení a řešení problémů). Kognitivní oslabení se projeví u 

60-80 % osob s psychotickým onemocněním a míra snížení kognitivních schopností 

získaná na počátku onemocnění zůstává v průběhu času relativně neměnná 

(http://www.elsevier.com).

Podle některých autorů je kognitivní rehabilitace základem k tomu, aby klient mohl 

těžit z dalších programů psychosociální rehabilitace. Efektivita kognitivní rehabilitace 

stoupá s mírou strukturovanosti a přesné průběžně podávané zpětné vazby, její součástí 

je postupné zvyšování obtížnosti, snaha o minimalizaci chyb, konkrétnost a návaznost 

na běžný život (Benešová, 2007, Preiss, Kučerová, 2006).

Ke komplexnímu přístupu v rehabilitaci vyzývá i Zelená kniha, dokument, který by 

měl odstartovat diskusi o významu duševního zdraví pro EU. Komplexní přístup by se 

měl vztahovat nejen na poskytování léčby a péče jednotlivcům, ale také na opatření pro 

všechny obyvatele na podporu duševního zdraví, prevenci duševních nemocí a řešení 

otázek souvisejících se stigmatem a lidskými právy (Esprit, 2005).

Sociální resp. psychosociální rehabilitace, jak je popsána v této kapitole, má v péči o 

duševně nemocné svůj nezpochybnitelný význam. Aby však mohlo být pomocí rehabili

tace dosahováno očekávaných výsledků, musí jí předcházet a na ní navazovat další 

služby, kterými se budeme zabývat v další kapitole.
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3 KOMPLEXNÍ PÉČE O KLIENTA 

S PSYCHOTICKÝM ONEMOCNĚNÍM

3.1 Potřeby lidí s psychotickým onemocněním

Abychom mohli rozpoznat, jaká péče je pro konkrétního klienta ta správná, měli by

chom znát jeho potřeby. Samostatná kapitola o potřebách lidí s psychotickým one

mocněním naznačuje, že se jejich potřeby pravděpodobně budou v něčem odlišovat 

od potřeb „ostatních“ zdravých lidí. Je nasnadě, že „běžné“ potřeby, jako voda, jídlo 

nebo spánek máme všichni stejné, bez ohledu na pohlaví, věk nebo tělesné či duševní su

zdraví. Avšak přítomnost nějakého onemocnění některé potřeby jedince zdůrazňuje cíl

případně všelijak modifikuje v závislosti na jeho povaze. ch

Co vlastně míníme pojmem „potřeba“? Podle Hartla (2000) je potřeba nutností orga- i a

nismu něco získat nebo se něčeho zbavit, aby bylo dosaženo požadované rovnováhy. íla

Zřejmě nejznámější hierarchické uspořádání potřeb vytvořil americký psycholog 

Abraham Maslow, který lidské potřeby rozdělil na: stí

- základní biologické potřeby (potrava, spánek...) a

- potřeba jistoty, stability a bezpečí ;ni

sociální potřeby (potřeba sociálního přijetí, sociálních rolí...) a

- psychologické potřeby (seberozvoj, potřeba smyslu...)

Naplnění jedné úrovně potřeb je přitom podmínkou pro naplňování úrovně další.

(Psychiatrická rehabilitace, 2005).
je

ru

ně

Naplnění potřeb úzce souvisí s kvalitou života. Aby mohla být zvyšována kvalita 

duševně nemocných, je  nutné znát jejich potřeby a snažit se o jejich naplnění, a to i 

v rámci psychosociální rehabilitace. (Psychiatrická rehabilitace, 2005)

Naplňování potřeb lidí s psychotickým onemocnění často vyžaduje pomoc jejich 

okolí (sociální sítě). Jak již bylo řečeno výše, některé potřeby jsou u nich intenziv

nější než u běžné populace. Týká se to těchto potřeb (Carling,1995): M>

- Emoční potřeby („ ventilace“, mít rád a být milován)

- Potřeby vzájemnosti (sociální souhlas, akceptace, někam patřím, pochopení, sdí

lení)

- Potřeby stability ( testování reality, stálost-sdílím s někým zkušenost, „historii“)

- Potřeby materiální a instrumentální
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- Učení ( modelování, sociální učení, vhled, monitorování symptomatiky)

- Motivace (povzbuzení, sdílení pozitivní zkušenost)

Podle Wilkena a Hollandera (1999) probíhá šetření potřeb duševně nemocných 

v osmi základních životních a osobních doménách.

Životní domény

Bydlení 

Práce 

Učení se

Volný čas/rekreace

Osobní domény

Osobní péče 

Zdraví 

Účel a smysl 

Sociální vztahy

Šetření potřeb se může zaměřovat na silné stránky jedince a jeho rozvojový potenci

ál. V závislosti na zjištěných potřebách by pak měla probíhat příslušná intervence, a 

to v patřičné frekvenci a intenzitě.
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3.2 Léčebné intervence

Dříve se klientům s psychotickým onemocněním nedávala přílišná šance na vyléčení 

a mnoho jich proto končilo jako chronicky nemocní, neschopní se postarat sami o 

sebe. V současné době už je naštěstí léčba mnohem dál. Nespočívá jen 

v medikamentózní léčbě, ale klient je vnímán jako bio-psycho-sociální jednotka a je 

snaha léčbu zaměřit na všechny tři složky. Moderní komplexní péče by tedy měla 

propojovat farmakoterapii, psychoterapii a rehabilitaci (Čápová, 2006).

Tabulka č .l - Model komplexní péče o psychotického klienta (in Čápová, 2006)

Biologická rovina Psychologická rovina Sociální rovina

FARMAKOTERAPIE PSYCHOTERAPIE REHABILITACE

m edicínská oblast individuální vzdělání

ovlivňování nemoci pro skupinová práce

střednictvím léků rodinná bydlení

volný čas

Cílem je  odstranění nebo Cílem je  zlepšení psychického Cílem je  zapojit a začlenit klienta

zm írnění nemoci stavu, vztahů v rodině, kom unikace do běžného života (do společnos

atd. ti)

stí

a

lni

a
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Volba poskytnuté intervence u konkrétního klienta závisí na fázi jeho onemocnění a 

na situaci, ve které se nachází.

3.2.1 Farmakoterapie

Při akutním stavu psychózy intervence spočívá především v podávání psychofarmak, 

k jejichž dramatickému rozvoji začalo docházet v 50. letech 20. století. Jejich podá

vání umožňovalo propouštění klientů z institucionálních zařízení a výrazně zlepšova

lo jejich kvalitu života. Psychofarmaka tak způsobila revoluci v psychiatrii. (Ma

lá, 2002)

Účinek psychofarmak je zaměřený na zmírnění akutních a pozitivních symptomů 

onemocnění prostřednictvím tlumení nebo stimulace intelektových funkcí a stavu 

vědomí. Ve větší míře je pak ovlivňováno ladění, emoce a psychomotorika, prožívá

ní a jednání. Psychofarmaka tedy nepůsobí přímo na příčinu onemocnění, neodstra- 

ňují příznaky, ale potlačují je a oslabují schopnost tyto příznaky vnímat. (Vágnerová, 

2004, Dómer, 1999)

Pravidelné užívání psychofarmak je důležité i pro zabránění vzniku nových atak 

nemoci. Jde především o neuroleptika, která působí blokádu dopaminovových recep- 

torů. Dopamin (látka ovlivňující myšlení, chování a celou integritu osobnosti) je totiž 

u psychotických poruch zvýšen. Po užití neuroleptik mizí halucinace a bludy, psy

chická tenze, paranoidita a agrese, zlepšuje se integrita osobnosti. Nová psychofar

maka vyvinutá v posledních letech blokují kromě dopaminových receptorů také re- 

ceptory serotoninové a kromě pozitivních příznaků působí i na příznaky negativní 

(poruchy komunikace, apatii, nezájem, artismus). Nová psychofarmaka mají také 

mnohem méně nežádoucích účinků (Vágnerová, 2004, Malá, 2002).

Antipsychotika přinášejí nemocnému rychlou úlevu od stavů spojených 

s nemocí, a jejich dlouhodobé užívání napomáhá udržet si dobrý funkční stav. 

Nejsou pravdivé mýty a pověry, že psychiatrické léky vyvolávají závislost, ovládají 

nemocného nebo mění jeho osobnost, ale léčí nemoc a vytvářejí prostor pro vlastní 

rozhodování a normální fungování (Praško, 2005).

Mezi nežádoucí účinky působení neuroleptik patří suchost v ústech, jindy naopak 

dochází ke zvýšené sekreci slin, snížení krevního tlaku a k možnosti vzniku kolapsů 

při náhlé změně polohy. Někdy se vyskytuje zácpa nebo alergie. Časté jsou tzv. ex- 

trapyramidové projevy jako jsou třes a stahy svalů (Malá, 2002).
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Je nezbytné, aby klient akceptoval léčbu a užíval léky, které mu předepíše jeho 

lékař (Vágnerová, 2004). Pro efektivitu léčby je důležitá důvěra klienta 

k odborníkům i pocit společné odpovědnosti (Matoušek, 2005). V některých přípa

dech se používají depotní dávky léků působící po delší dobu.

3.2.2 Psychoterapie

Dalším postupem při péči o psychotického klienta je dle Vágnerové (2004) psychote

rapie, která přichází na řadu mezi jednotlivými akutními atakami nemoci, tedy 

v době zmírnění nebo vymizení příznaků. Jak uvádí Malá (2002), je  to léčebná meto

da, která se snaží psychologickými prostředky příznivě ovlivnit chorobný proces. 

Mezi tyto prostředky patří slovo, mimika, mlčení, emoční vztahy, učení aj.

Podle Malé (2002) je mnoho různých postupů, metod a psychoterapeutických 

směrů, ale všechny mají společný předpoklad. Tím je myšlenka, že klient není sám, 

bez pomoci a naděje, je možné mu porozumět a ovlivnit jeho problémy, a současně 

zvýšit jeho schopnost se s těmito problémy vyrovnat a lépe je zvládat.

Hlavními cíli psychoterapie jsou odstranění nebo zmírnění chorobných příznaků 

a dosažení pozitivních změn v osobnosti klienta. To probíhá buď v rámci psychote

rapie individuální, kdy je terapeutovo snažení zamířeno na jednotlivce, nebo v psy

choterapii skupinové, která probíhá v kolektivu. Terapie může být zaměřena na pro

cesy individuální, meziosobní v rodině nebo malé skupině nebo mezi jedincem a jeho 

širokým sociálním světem (Malá, 2002).

Při psychoterapii je třeba respektovat úzkosti a obavy klienta, jeho zpomalenost 

nebo adaptační obtíže. Psychoterapie má klienta podpořit při zvládání nemoci, poro

zumění sobě samému i podstatě své choroby a současně pomáhat při zlepšování so

ciálních dovedností (Vágnerová, 2004).

Malá (2002) dělí psychoterapii podle jejích cílů na terapii podpůrnou, terapii za

měřenou na symptomy a terapii rekonstrukční a integrační.

Terapie podpůrná napomáhá klientům snášet stresové období, pokračovat 

v práci a zastávat všechny své funkce (rodičovské, pracovní, sportovní...). Nej častěji 

se používá v rodinné terapii.

Terapie zaměřená na symptomy se snaží o odstranění příznaků psychické po

ruchy. Používá se především v kognitivně behaviorální terapii a v krizové intervenci.

V terapii rekonstrukční a integrační jde o dlouhodobé působení vedoucí ke 

změně celé osobnosti. Tato metoda je cílem analyticky orientované psychoterapie.
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Velký význam má již zmíněná rodinná terapie. Podle Probstové (2004) je několik 

důvodů, proč rodinu zahrnovat do léčebného procesu. Jedním z nich je to, že 30- 

60% lidí s dlouhodobým duševním onemocněním žije s příbuznými. Rodinná síť je 

proto často klíčovou součástí úzdravy. Neopomenutelné je i to, že stres v rodině nebo 

její vyhoření přispívá k většímu riziku relapsu (návratu onemocnění).

Rodinná terapie pracuje s klientem a nej bližšími členy jeho rodiny a sleduje je 

jich vzájemné interakce v různých modelových situacích. Snaží se pomoci odstranit 

poruchy v komunikaci členů rodiny, jež mohou být zdrojem nedorozumění a úzkostí, 

a to jak na straně klienta, tak i na straně ostatních členů rodiny. (Raboch, 2001).

3.2.3 Socioterapie

Pro znovuzařazení klienta do společnosti a obnovení „běžného fungování“ se využí

vá socioterapie. Ta podle Vágnerové (2004) zahrnuje resocializaci zaměřenou na 

aktivizaci klienta a podporu rozvoje různých praktických dovedností. Pavlovský (in 

Malá, 2002) socioterapií rozumí léčebné postupy vedoucí k omezení dopadu psycho- 

patologických projevů na sociální postavení klienta.

Hlavním cílem socioterapie je, aby klient dosáhl přijatelné sociální adaptace a 

integrace v oblasti bydlení a zaměstnání (Praško, 2005, Vágnerová, 2004).

Součástí socioterapie je zapojení klienta do pracovních, kulturních i tělovýchov

ných aktivit, a to jakmile dojde alepoň k částečnému zklidnění. To se vztahuje pře

devším na léčebny a podobné instituce. Zde je také dobré umožňovat návštěvy rodi

ny a přátel a snažit se klienta co nejméně omezovat v jeho běžných životních zvyk

lostech.

Socioterapeutickým opatřením je i převádění klienta z pobytové instituce do re

žimu denního stacionáře. Významná je pro klienta účast v terapeutické komunitě, 

kde si klienti mezi sebou i s ošetřujícím personálem vyměňují názory na problémy, 

které souvisí s jejich nemocí i účastí ve skupině. Interpersonální interakce podporují 

učení a zvyšují komunikační dovednosti.

Jak bylo již zmíněno v kapitole 2.2, socioterapie je hlavní metodou sociální reha

bilitace a probíhá formou podpory v oblasti práce, bydlení, vzdělávání a volnočaso- 

vých aktivit.

Podle studijního materiálu Psychiatrická rehabilitace (2005) se pracovní rehabi

litace snaží udržet a rozvíjet pracovní kompetence klienta. Wilken a Hollander 

(1999) uvádí, že dvěma aspekty pracovní rehabilitace jsou příprava klienta
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s duševním onemocněním na práci a vyhledání nebo vytvoření přiměřeného pracov

ního místa.

Mezi druhy pracovní rehabilitace podle Psychiatrické rehabilitace (2005) patří: 

dobrovolná práce, u které si klient může vybrat počet odpracovaných hodin i typ 

práce

- chráněné pracovní dílny, kdy práce probíhá v chráněném pracovním prostředí, 

jež jsou součástí pracovních programů nabízených jednou institucí

- přechodné zaměstnávání, v rámci něhož klienti po omezenou dobu pracují na 

běžných pracovních místech za podpory asistenta

- podporované zaměstnávání probíhající jako placená práce v běžných pracovních 

podmínkách, též za podpory asistenta

Podporované vzdělávání v sobě zahrnuje poskytování podpory klientům tak, 

aby mohli využívat dovedností, vzdělání a osobnostního rozvoje v prostředí, které si 

sami vybrali.

Rehabilitace v oblasti bydlení se snaží klientům i přes jejich individuální ome

zení umožnit samostatně a nezávisle bydlet, pečovat o sebe, pracovat a nést odpo

vědnost za svůj život. Součástí je zajištění klientovi adekvátní podpory tak, aby mohl 

udržet a dále rozvíjet svoje dovednosti a potřebnou sebedůvěru k životu v běžném 

prostředí. Formy takové rehabilitace jsou následující:

- podporované bydlení, u kterého probíhá podpora klienta u něj doma

- chráněné bydlení, nebo také bydlení se službami poskytované ve zvláštním bytě 

za podpory asistenta (délka pobytu v bytě i intenzita podpory je v jednotlivých 

typech zařízení odlišná)

- domy a byty na půli cesty sloužící jako přechod mezi ústavní institucí popř. rodi

nou a nechráněným bydlením, kde si klienti mohou nacvičit péči o domácnost, 

prosazování svých práv i dalších psychosociálních dovedností, které jsou vlivem 

života v instituci nebo rodiny sníženy

- komunitní bydlení jako forma skupinového bydlení s intenzivní podporou klien

tů. Často bývá alternativou dlouhodobé institucionální péče.

Volnočasové aktivity klientům umožňují uspokojit potřebu seberealizace, odpo

činku, relaxace i zábavy
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3.3 Model komplexní péče o klienta s psychotickým onemocněním

Klient s dlouhodobými duševními problémy často mívá po delší dobu potíže 

s fungováním ve více oblastech, a proto potřebuje komplexní zdravotně-sociální pé

či. Tu by měly poskytovat profesionálové jednotlivých složek péče na různých úrov

ních (tým, zařízení, region, stát). Péče by měla být týmovou prácí profesionálů zdra

votní a sociální sféry, v níž není a priori jedna profese nadřazována nad jinou (Ma

toušek, 2005).

Za vhodný model, pomocí něhož můžeme přehledně popsat všechny složky 

komplexní péče o klienta s psychotickým onemocněním, považujeme dnes komunit

ní podpůrný systém (Community support systém), který vznikl v 70. letech 20. stole

tí. Je to síť péče a lidí, jejichž úkolem je nalézt a naplňovat potřeby zranitelných je 

dinců a současně rozvíjet potenciál těchto lidí (klientů), aniž by bylo nutné je izolo

vat nebo vyřadit z jejich přirozené komunity.

Community support systém vymezuje základní komponenty, které komunita po

třebuje k poskytování adekvátních služeb klientům s dlouhodobou duševní nemocí.

Těmito službami nezbytnými pro uspokojení potřeb a požadavků dané cílové 

skupiny jsou léčba, krizová intervence, čase management, rehabilitace, seberozvoj, 

ochrana práv, základní podpora a svépomoc (Psychiatrická rehabilitace, 2005).

Léčba

Léčba směřuje ke zmírnění symptomů a utrpení klienta. Hlavním léčebnými pro

středky jsou psychofarmaka, která u psychotických klientů zmírňují zejména akutní a 

pozitivní příznaky choroby. Po překonání akutní fáze onemocnění je součástí léčby 

psychoterapie, bezprostředně poté může následovat některá z výše popsaných forem 

socioterapie resp. psychosociální rehabilitace (Vágnerová, 2004).

Krizová intervence

Podle J. Lorence (in Vodáčková, 2002) může být projev akutně psychotického klien

ta velmi mnohotvárný. Jeho součástí bývá obtížnost navazování kontaktu, úzkostnost 

i reakce nepřiměřené situaci, které jsou vyvolané vnitřními prožitky klienta. Akutní 

psychotická ataka se objevuje na počátku nebo kdykoli v průběhu nemoci a trvá dny 

až týdny. Odeznění přichází po adekvátní léčbě.

Při krizové intervenci takového klienta je  proto nutné mít na zřeteli, že akutní 

psychotický stav vyžaduje psychiatrickou léčbu, která kromě stanovení diagnózy
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zahrnuje léčbu farmakologickou. Cílem takové léčby je snížit utrpení klienta, obno

vit narušené myšlení a vnímání a předejít dalšímu rozvoji onemocnění. Mnohdy je 

nutné klienta nedobrovolně hospitalizovat v psychiatrické léčebně, aby se zabránilo 

nebezpečí ohrožení jeho života popř. ohrožování okolí nebo sebe klientovým jedná

ním.

Zvládání akutních situací je  velmi závislé na chování pomáhajících, na jejich 

zkušenostech i pochybnostech. Pomáhající pracovník by měl mít pro případ takové 

situace zmapovány své vlastní postoje a být si vědom vlastního strachu z případného 

fyzického násilí, který ho chrání před tím, aby se stal obětí. Kromě toho, že si jsou 

pracovníci vědomi svého strachu, měli by umět s ním zacházet profesionálně, tedy 

odhadnout reální nebezpečí, řešit situaci týmově, znát vlastní meze a umět přivolat 

pomoc.

Čase management

S nástupem deinstitucionalizace bylo nutné zabezpečit propojenost služeb a koordi

naci poskytované péče. Tato potřeba přinesla rozvoj postupů označovaných jako čase 

management, v českém prostředí nazývaný také „případové vedení“ (Matoušek, 

2005).

Jak se dočteme ve Stuchlíkovi (2001), v angloamerické literatuře byl pojem „čase 

management“ používán od 70. let 20. století. Poslední dobou bývá nahrazován ter

míny asertivní komunitní přístup nebo asertivní komunitní léčba. Důvodem pro tento 

terminologický posun je to, že tyto termíny lépe vystihují podstatu služby poskyto

vané klientovi.

Čase manager je klíčovým pracovníkem pro klienta i pro celý systém poskytová

ní péče. Koordinuje práci týmu, zodpovídá za vytváření, aktualizace a provádění 

plánu péče a někdy je  také osobou, která rozděluje finanční prostředky v rámci sys

témů. V rámci práce s klientem má mít pracovník přehled o jeho potřebách a schop

nostech a s ohledem na ně vytvořit plán péče. Za pomoci klienta a jeho sociálního 

okolí se podílí na jeho uskutečňování a průběžně monitoruje a zaznamenává dosaže

né popř. nedosažené pokroky. Součástí čase managementu je i vyhodnocování práce 

a výsledků společně se všemi, kteří se na práci s klientem podílejí.

V závislosti na modelu poskytování péče může čase manager vystupovat v roli:

- Osoby, která klienty vyhledává a kontaktuje

- Terapeuta či poradce
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Osoby, která hájí zájmy klienta

- Zprostředkovatele služeb poskytovaných někým dalším 

Nákupčím služeb potřebných pro konkrétního klienta

Většinou se však v osobě čase managera kombinuje několik těchto rolí.

Úkolem čase managementu je mj. vyrovnat některé nedostatky, které se objevují 

v péči systémů poskytujících pomoc lidem s vážnými nebo dlouhodobými duševními 

potížemi. K těmto problémům patří nerovnováha mezi potřebami klientů a poskyto

vanými službami, chybění návaznosti péče, podcenění klíčových služeb, nedostateč

né zapojení dobrovolníků a osob blízkých klientovi i problémy v otázkách odpověd

nosti.

Využívání čase managementu má řadu výhod, a to jak pro klienty, tak pro pra

covníky.

- Čase manager může zprostředkovat službu i klientům, kteří nedokáží navštívit 

žádné zařízení, popř. to v důsledku negativních očekávání učinit nechtějí. 

Vzhledem k povaze psychotického onemocnění, jehož součástí jsou fáze zlepšení 

a zhoršení, je vhodné zachytit počínající relaps onemocnění co nejdříve. To se 

může podařit právě čase managerovi, který je s klientem dlouhodobě ve styku. 

Čase manager je zodpovědný za to, že klientovi budou poskytnuty vhodné služby 

odpovídající jeho potřebám a požadavkům.

Čase manager nabízí klientovi individuální přístup, který citlivě reaguje na jeho 

dlouhodobé i okamžité potřeby. To je posun od tradičního institucionálního mo

delu, kde jsou poskytovány standardní bloky péče bez ohledu na individuální po

třeby klienta.

Služba zefektivňuje péči, protože využívá prostředků na krytí faktických potřeb 

klientů a šetří na prostředcích na aktivity, které nejsou nezbytné.

- Je zvyšována autonomie jednotlivých profesionálů v týmu a ti přebírají odpověd

nost za péči, kterou sami vykonávají (oproti tradičnímu modelu, kdy např. psy

chiatrické sestry pouze plní rozhodnutí lékařů, přestože by v dané situaci mohly 

zhodnotit potřeby pacienta lépe a přesněji než profesionálové s vyšším statutem). 

Pokud je zvyšování autonomie spojeno s odpovídajícím výcvikem, supervizí a 

také platem, zvyšuje se prestiž rolí profesionálů.

K zásadám čase managementu patří zaměření na zdravé stránky klienta více než na 

psychopatologii, která v podobě diagnózy říká pouze málo nebo nic o individuálních
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zkušenostech klienta, jeho potížích a nadějích do budoucna. Podstatný při spolupráci 

klienta a čase managera je jejich vztah, který je dokonce významnější než přesný 

plán intervencí. Vědomá práce s faktem, že čase manager má silnější roli, umožňuje 

co nej lepší spolupráci.

Jednotlivé intervence podporují klientova rozhodnutí, přání a volby, a to kdykoli 

je  to možné. Pouze v situacích, kdy je klient nebezpečný sobě nebo okolí, musí pra

covník činit rozhodnutí, která jsou sice v zájmu klienta nebo společnosti, ale jsou 

v rozporu s jeho přáním.

Čase manager nespoléhá na to, že klient vyhledá pomoc, když se jeho stav zhorší. 

To, že se klient nedostavuje na schůzky, není důvodem k ukončení péče. Je třeba ho 

najít. Pracovník musí mít proto dobrý přehled o klientově situaci.

Při kontaktu s klientem je třeba stavět na jeho zachovaných dovednostech a schop

nostech, posilovat jeho víru ve změny k lepšímu a odhodlání o tyto změny usilovat 

(Stuchlík, 2001).

Rehabilitace

Tato metoda směruje k vývoji klientových dovedností a podpoře k dosažení jeho cíl. 

Úspěšná rehabilitace se projeví na dobrém fungování klienta v sociálních rolích 

(Psychiatrická rehabilitace, 2005). Rehabilitace je ústředním tématem této práce a 

podrobně je popsána v samostatné kapitole.

Seberozvoj

Podle Psychiatrické rehabilitace (2005) je součástí komplexní péče zaměstnávat kli

enty obohacujícími a uspokojujícími aktivitami, např. výtvarnými, pohybovými 

apod. Účast na takových aktivitách podporuje seberozvoj klienta, umožňuje mu sebe

realizaci a vhodné vyplnění jeho volného času.

Ochrana práv
Klientovi by mělo být zajištěno zastupování při ochraně jeho práv. To by mělo 

umožnit dát shodné šance všem, nehledě na jejich postavení nebo zdravotní stav. 

(Psychiatrická rehabilitace, 2005).

20. prosince 1971 schválilo Valné shromáždění OSN Deklaraci práv duševně 

postižených lidí. Podle ní má „postižený občan, pokud je to jen možné, stejná práva 

jako ostatní občané“. Dále má „nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpo
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vídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a pod

poru, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti“. Mezi 

další práva patří „právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které 

odpovídá, pokud možno, jeho schopnostem“, „právo na kvalifikovaného opatrovní

ka, pokud je to pro jeho blaho a zájmy žádoucí“ a „právo na ochranu před zneužívá

ním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má „prá

vo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na 

jeho postižení.“ Tam, kde je to možné, by měl „duševně postižený žít se svojí vlastní 

nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by 

měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by 

se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měly přiblížit normálnímu živo

tu, jak je to jen možné.“„Pokud duševně postižený občan není v důsledku svého po

stižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné 

některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu omezení nebo 

odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití. Tento 

proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postiže

né osoby a musí podléhat pravidelné kontrole, jakož i právu se odvolat k vyšší in

stanci“ (Deklarace práv duševně postižených lidí).

Základní podpora

Základní podpora klienta spočívá v poskytnutí lidí, místa a věcí, které klient potřebu

je k přežití. Podporu mohou poskytnout lékaři, terapeuti a sociální pracovníci, po

skytnutým místem může být např. chráněné bydlení (Psychiatrická rehabilitace, 

2005).

Svépomoc

Je třeba posilovat klientovy schopnosti a dovednosti a zplnomocňovat ho 

k aktivitám, které je v rámci svého zdravotního stavu schopen vykonat. Jakýkoli sa

mostatně dosažený úspěch zvyšuje klientovo sebevědomí a posiluje jeho motivaci 

k dalšímu úsilí o seberozvoj a změnu ve svém životě (Psychiatrická rehabilitace, 

2005).
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V rámci komplexní péče o klienta s psychotickým onemocněním považujeme za dů

ležité zmínit také téma stigmatizace, jejíž prevence by měla být součástí takové pé

če.

Cancro a Meyerson (in Maj) označují termínem stigma znaky jedince, které sni

žují nebo zcela znemožňují jeho normální fungování ve společnosti. „Stigma“ zna

mená současně označení určité míry nezbytné sociální kontroly. Všechny formy so

ciální kontroly, včetně té, která je používána u stigmatu, mohou být buď kontstruk- 

tivní nebo destruktivní. Nicméně pojem stigma je v sociálním kontextu většinou chá

pán jako cosi negativního.

Existují určité všeobecné rysy nemocí, které vedou ke stigmatu. Porucha musí 

být nebezpečná pro život nemocného, jeho vzhled nebo produktivitu. Stigma vždy 

provázelo zřetelně životu nebezpečný mor, tělo deformující lepru i mentální retarda

ci, která více či méně nemocnému stěžuje možnost starat se sám o sebe. Stigma tedy 

není pouze problémem duševních nemocí, ale je vnímáno v souvislosti s obavami 

osob, které nejsou tímto onemocněním postiženy.

Duševní nemoci v sobě nicméně obsahují zvláštní nevýhodu. Oproti tělesným 

onemocněním zasahují totiž obzvláště silně základní lidské vlastnosti: způsob myšle

ní, způsob vyjadřování pocitů, pochopení sociální situace apod. Právě tyto poruchy 

mají zvláštní tendenci vyvolávat v okolí nepřátelství, obavy nebo opovržení.

V určitém slova smyslu je jednodušší pozorovat osoby, které např. ztratili končetiny, 

než osoby, které nedokáží normálně komunikovat s okolím.

Existují kulturní rozdíly v toleranci duševně stigmatizováných jedinců. Některé 

kultury jsou k těmto poruchám tolerantnější, a to dokonce do takové míry, že osoby 

duševně nemocné považují za osoby, které jsou blíže Bohu. Nicméně převážná větši

na kultur vnímá duševní onemocnění negativně.

Pokud se klient setká se stigmatizací -  tedy předsudkem, že „duševně nemocní jsou 

jako skupina nežádoucí, že je třeba se jich bát nebo se jim  vyhýbat“ (Matoušek, 

2005, s. 134), dochází k vytvoření bludného kruhu:
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Také v rodině klienta dochází k nežádoucím jevům, které se cyklicky opakují:

Stud, vina a obavy

se objevuje stigmatizované 
íemocnéní (následky stresu)

se stres pro všechny 
(izolace)

Oslabenérodinne

Přetrhávající se vazby 
mezi členy rodiny

Méně vzájemné poityor 
členům rodiny

(in Mužík, 2007)

Prevence stigmatizace, jak již bylo řečeno, by měla být součástí kvalitní péče o du

ševně nemocné. Ti jsou společně s lidmi ze svého okolí, včetně profesionálů, jak 

objekty, tak subjekty stigmatizace. Klienti se často se stigmatem snaží vyrovnat sta

žením se, izolací popř. agresivními konfrontacemi s okolím. (Matoušek, 2005)
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Při zkvalitňování nabízených služeb hraje důležitou roli také supervize, a to indivi

duální i týmová. Jejím cílem je setkání supervizora s pracovníkem, při kterém se 

supervizor snaží u pracovníka zlepšit schopnost účinně pomáhat lidem. Supervize 

však není k užitku pouze supervidovanému, ale je  současně ochranou zájmů klienta. 

Tento cíl supervize se můžeme dozvědět již  z prvního dokumentu o supervizi z roku 

1987, který vytvořila Britská poradenská asociace.

Supervize je ústřední formou podpory pro profesionály, při níž se mohou nejen 

soustředit na své obtíže v práci, ale také se podělit se supervizorem o část odpověd

nosti za práci s klienty. Současně je supervize prostorem pro neustálé profesní učení 

a vývoj, může pomoci k lepšímu využívání vlastních zdrojů, lépe si poradit 

s objemem práce a zpochybnit nevhodné vzorce zvládání potíží. Jak ukázaly vý

zkumy, supervize také umocňuje uspokojení z práce (Hawkins, Shohet, 2004).

3.4 Komunitní péče

Komplexní péče o klienta by měla být současně péčí komunitní. Komunitní pří

stup péče je založen na idejích, které vznikly na konferenci ve Swampscottu ve státě 

Massachusetts v roce 1966. Základem komunitní péče je hnutí za duševní zdraví, 

které lze charakterizovat jako usilovnou snahu zřizovat a rozvíjet širokou síť sociál

ních služeb v každé komunitě. Komunitou je v této souvislosti podle Probstové 

(2004) myšleno lidské společenství (ulice, domy, zaměstnanci, sousedi apod.), neboli 

skupina lidí, kteří se vzájemně potřebují.

Cílem komunitní péče je využívat co nejvíce ambulantní služby a omezit či zcela 

vyloučit dlouhodobé hospitalizace klientů ve zdravotních a psychiatrických zaříze

ních (http ://web .usti-nl. cz/fokus).

Potřeba komunitní péče vyvstala z kritiky velkých psychiatrických institucí, které 

neumožňovaly vnímat duševně nemocného jako jedinečnou bytost s vlastním život

ním příběhem, specifickými přáními a potřebami. Bylo poukazováno na to, že hlavní, 

na co je energie těchto ústavů soustředěna, je  chod samotné instituce. Udržení řádu 

a pravidel instituce bylo určujícím požadavkem pro celé dění v zařízení.

Významným rysem velkých psychiatrických zařízení bylo odtržení zde umístě

ných klientů od společnosti, a to jak geograficky, tak i sociálně. Adaptace na řád a 

pravidla instituce znamenalo pozapomenout na svět mimo zdi, tedy na svou osobní 

identitu.
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V rámci komunitního přístupu jsou zaváděny nové služby, které by prostřednic

tvím sociální práce měly být ku prospěchu občana, člena komunity. Komunitní péče 

má znamenat dostupnost služeb, flexibilitu, orientaci na potřeby klientů, na jejich 

kompetenci, uzpůsobení služeb životu klientů, jejich kultuře i zapojení klientů do 

konstrukce i kontroly kvality služeb (Matoušek, 2005).

Komunitní přístup odmítá izolaci „nežádoucích jedinců“ a spoléhání se na vý

sledky péče, léčby či převýchovy kdesi mimo komunitu. Pokud přece jen 

k hospitalizaci či umístění v zařízení mimo komunitu dojde, mělo by se usilovat o co 

nejrychlejší návrat jedince do komunity, kde by mohlo dojít k partnerské spolupráci 

občana a sítě sociálních a zdravotních služeb.

Zvláštní pozornost věnuje komunitní péče prostředí, ve kterém člověk žije. Za

tímco klasický přístup se zabývá především vnitřním životem jedince a jeho vztahy v 

rodině, komunitní přístup tento záběr ještě rozšiřuje o další životní podmínky klientů

- bydlení, zaměstnání, volný čas, seberealizaci a sebeuplatnění, lékařskou péči, do

pravu, sociální a zdravotní služby aj.

Prioritou komunitní péče je tedy integrovat handicapované občany zpět do spo

lečnosti a poskytovat jim  péči v jejich přirozeném prostředí, a to co nejdéle je možné. 

S tím souvisí úsilí o minimalizování hospitalizací, popř. zkrácení jejich doby na dobu 

nezbytně nutnou. Po propuštění z lůžkové péče je snahou komunitních služeb klien

tovi zajistit následnou péči, a to jak zdravotní, tak sociální.

Cílem komunitní péče je také monitorovat pohyb klienta sociálně zdravotními 

službami ve městě, a to za spolupráce s klíčovými pracovníky (Matra III.).

Kromě výhod může komunitní péče skrývat také nebezpečí, a to v podobě tzv. 

„terminálně závislého“ klienta. Takovému klientovi je poskytována nadměrná pod

pora, až se u něj vytratí pocit vlastní zodpovědnosti, jeho snahy se pro okolí stávají 

nedůležitými nebo nedostupnými. Postoj klienta sdílejí i jeho pečovatelé. Zdá se, že 

klient neví, co chce, rozhodnutí jsou prováděna za něj a okolí ho označuje za nemo

tivovaného. Pokud se klient pokusí nějak z toho bludného kruhu uniknout, bývá 

označen za rezistentního vůči léčbě. Stejně působí nadměrná podpora poskytovaná 

během dlouhodobé hospitalizace (Carling, 2005).

U klientů s duševním onemocněním klade komunitní péče důraz na podporu je 

jich rodin. Multidisciplinámí tým by měl zmapovat rodinné zázemí klienta, porozu

mět mu a následně v rámci intervencí reagovat na potřeby rodin i klientů. Součástí 

takové podpory by měla být pomoc v pochopení podstaty duševní nemoci i zvládání

39



jejích projevů a krizových situací. Profesionálové by také měly usilovat o udržování 

dobré komunikace v rodině klienta, zvyšování kapacity a dovedností všech zúčastně

ných při zvládání problémů, podporu formulování dosažitelných cílů a udržování 

sebedůvěry všech členů rodiny. Rodina, ve které se podaří zachovat všechny zmíně

né funkce, je  schopna zvládat stres a předcházet stavu vyhoření, který zvyšuje riziko 

relapsu onemocnění klienta (Matoušek, 2005).

Jak vyplývá z předešlého, komunitní péče podporuje deinstitucionalizaci, tedy pře

sunutí těžiště péče z institucí do přirozeného prostředí, které využívá podporu celo

státních popř. regionálních zdravotních a sociálních systémů.

Hlavním přínosem deinstitucionalizace je její preventivní působení na leckdy 

zbytečné hospitalizace klientů v léčebnách a nemocnicích a možnost pracovat 

s klienty podle jejich individuálních potřeb. Jedním z negativ dlouhodobějšího poby

tu v ústavním zařízení může být i tzv. institucionalizační syndrom (ho špital ismus) 

vyznačující se u klienta apatií, ztrátou iniciativy, ztrátou zájmu, poddajností, zhorše

ním osobní hygieny a návyků, nedostatečným vyjadřování pocitů nebo zlostí vůči 

tvrdému chování personálu. Takové působení prostředí a způsobu péče tak dále sni

žuje funkční kapacitu klienta (Matoušek, 2005).
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EMPIRICKÁ ČÁST

Jak bylo již  popsáno v teoretické části této práce, péče o klienta s psychotickým 

onemocněním zahrnuje zdravotnickou péči, péči psychoterapeuta a socioterapii, jejíž 

hlavní metodou práce je psychosociální rehabilitace. V dnešní době jsou u nás jed

notlivé složky péče většinou prováděny na různých místech, tj. léčebná fáze 

v psychiatrických léčebnách a psychiatrických ambulancích, individuální a skupino

vá psychoterapie ve specializovaných střediscích nebo psychologických ambulancích 

a socioterapie v zařízeních určených pro psychosociální rehabilitaci. Psychosociální 

rehabilitací klientů s psychotických onemocněním se v České republice zabývá např.

o.s. Green Doors, o.p.s. Bona, o.s. Fokus nebo o.s. Eset Help. Součástí sítě služeb 

pro klienty s psychotickým onemocněním je  také občanské sdružení Baobab, ve kte

rém bylo prováděno šetření popsané v empirické části této práce.

4 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BAOBAB
Centrum včasné rehabilitace a resocializace

Cílem o.s. Baobab (dále jen Baobab) je umožnit mladým lidem, kteří onemocněli 

duševní chorobou schizofrenního okruhu, zmírnit prostřednictvím různorodých reha

bilitačních aktivit dopad onemocnění na svůj život a v maximální míře se včlenit zpět 

do běžné populace.

Z celé skupiny lidí s psychotickým onemocněním jsou služby zaměřeny na mladé 

lidi mezi 18 a 35 lety. Důvodem je fakt, že tyto mladí klienti jsou v počátečních fá

zích onemocnění, kdy je velká pravděpodobnost úspěšného zotavení se z nemoci 

pomocí různorodých aktivit. Na věk se příliš nehledí ve volnočasových aktivitách, 

kde programy navštěvují i starší klienti.

Aktivity Baobabu jsou zaměřeny na podporu vzdělávání, podporu nezávislého 

bydlení a podporu pohybových aktivit. V  rámci volnočasových aktivit zde probíhají 

arteterapeutické programy a svépomocnou aktivitou je divadelní kroužek.

Aktivitami podporujícími vzdělávání jsou program Student, PC kurz, kurz 

Excel, kurz anglického jazyka a kurz německého jazyka. Samostatné bydlení si za 

podpory socioterapeutů mohou klienti trénovat v programu Podpora nezávislého 

bydlení. Pohybové aktivity klientů podporuje Kurs zdravého životního stylu a 

hubnutí, cvičení s hudbou, jóga, thai -  ťi, florbal, klub Traveller a rekondiční
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pobyty. Atreterapeutické programy zahrnují Otevřený ateliér a Klub ateliér. Kro

mě těchto aktivit mohou klienti využít také Sociální poradnu a Čase management.

Stěžejními sociorehabilitačními programy v Baobabu je program Student, Podpo

ra nezávislého bydlení a Čase management.

Program Student

Posláním programu Student je poskytnutí podpory mladým lidem s psychotickou 

zkušeností v oblasti přípravy na studium a doprovázení klienta v procesu návratu a 

udržení se při studiu. Kritériem pro přijetí do programu Student je věk do 28 let, ran

ná fáze psychotického onemocnění (1-2 hospitalizace nebo max. 3 roky od počátku 

nemoci) a jasná motivace ke studiu.

Součástí program uje individuální poradenská (patronská) práce sjednotlivými 

klienty, a to v průběhu kurzu a 6 měsíců po jeho ukončení. Součástí individuální 

práce je také osobní plánování a pomoc při zvládnutí struktury a režimu dne.

Před zahájením a po ukončení programu projde klient psychologickým testová

ním, které pomáhá směřovat klienta při výběru oboru a je podkladem pro individuál

ní plán rozvoje.

Základními tématickými celky kurzu jsou:

- trénink kognitivní funkcí (zejména paměti a pozornosti)

- osvojování studijních strategií

- rozvíjení sociálních dovedností 

schopnost prezentace naučeného

- rozvoj vytrvalosti a zvyšování odolnosti vůči stresu 

zvyšování hranice unavitelnosti

Program probíhá ve dvou 3 měsíčních bězích -  jarním a podzimním. V létě mo

hou být zájemci zařazeni do jednoho ze dvou dvoutýdenních kurzů, tzv. přípravek 

určených středoškolákům a vysokoškolákům, kteří již  vyřešili přerušení studia způ

sobené nemocí a na podzim se vracejí do školy. V obou případech docházejí klienti 

na program do o.s.Baobab každý všední den na tři vyučovací hodiny.

Podpora nezávislého bydlení

Tato služba se především snaží předejít vzniku závislosti klientů na sociálním systé

mu. Cílem je připravit klienty na nezávislé bydlení po stránce sociálních i praktic

kých životních dovedností, jako např. hospodaření s penězi, úklid, praní, vaření, vy-
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řizování na úřadech apod. Snahou podporovaného bydlení je obnovení nebo získání 

dovedností klientů, jež by jim umožnili žít bez větší pomoci pracovníků sociálních 

služeb a rodinných příslušníků. Doba uběhnutá od vypuknutí psychotického one

mocnění by u přijatých klientů neměla přesáhnout 3-5 let.

Klientovi je poskytována vyšší nebo nižší míra podpory, a to v závislosti na jeho 

momentálních schopnostech a dovednostech. U vyšší míry podpory se většinou jedná 

o klienty, kteří ještě nemají žádnou zkušenost se samostatným bydlením a k jejich 

zakázkám může patřit i potřeba nácviku některých dovedností popř. doprovodu na 

úřady. Klient se setkává se socioterapeutem lx  týdně a společně pracují na kliento

vých cílech a přáních. Možná doba pobytu v bytě podpory nezávislého bydlení je 

jeden rok s možností prodloužení.

Nižší míra podpory je určena klientům, kteří jsou již po stránce sociálních a prak

tických životních dovedností téměř připraveni na samostatné bydlení, potřebují však 

podporu při hledání práce, odpoutání se od rodiny nebo chráněný prostor pro vyřeše

ní své bytové situace. Schůzky se socioterapeutem zde probíhají lx  za 2 týdny, cel

ková doba pobytu je jeden rok.

Čase management

Čase management je určen klientům, kteří cítí potřebu podpory a doprovázení při 

řešení některých otázek ve svém životě. Služba probíhá formou pravidelných schů

zek s klienty, jejich frekvence závisí na potřebách klienta. Cílová skupina pro čase 

management je vymezena diagnózou, věk nehraje při výběru klientů příliš velkou 

roli.

Tato služba začala v Baobabu fungovat teprve na podzim roku 2006 a její podoba 

není stále ještě zcela ukončena. Průběžně se dotváří její metodika, způsoby práce i 

pravidla a práce s klienty má oproti „klasickému pojetí čase managementu“ svá ome

zení. Podpora klientů zatím probíhá z velké částí v prostorách Baobabu, doprovázení 

klienta do terénu je možné, ale děje se tak spíše výjimečně. Výjezdy za klienty do 

terénu, např. když se nedostaví na schůzku, nejsou součástí čase managementu 

v Baobabu, ale započetí tohoto způsobu práce je plánováno na podzim tohoto roku. 

Ani „klasická“ koordinace služeb není zatím automatickou součástí intervencí, ale i 

toto by se mělo stát důležitým prvkem budoucí podoby čase managementu.
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PC kurz

Kurz je určen pro klienty, kteří si chtějí osvojit základní znalosti práce 

s počítačem, naučit se pracovat s texty v MS Wordu nebo se dozvědět více o vyhle

dávání na Internetu, psaní emailů apod. Klient by měl patřit do cílové skupiny Bao

babu, věk, a tedy pravděpodobná fáze onemocnění, není stěžejním kritériem.

PC kurz probíhá jednou týdně a má 10 lekcí, každá z nich trvá 50 minut. Klienti 

si mohou vybrat skupinu začátečníků nebo pokročilých. Pracuje se v malých skupin

kách (2-3 lidé). Na konci klienti obdrží certifikát o absolvování kursu.

Kurz Excel

Další z počítačových kurzů je zaměřený na osvojení dovedností nezbytných pro 

zvládnutí základních operací v programu Excel. Klienti se zde mohou naučit zpraco

vávat data vkládáním do tabulek, matematické vyhodnocování, tvorbu grafů apod.

Kritéria přijetí jsou stejná jako u PC kurzu. Kurz probíhá lx  týdně, má 10 lekcí, i 

zde se pracuje v malých skupinkách.

Kurz anglického a německého jazyka

Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí a procvičení základních gramatických znalostí 

jazyků i získání nové slovní zásoby prostřednictvím konverzace, poslechu a četby. 

Jsou určeny mírně pokročilým klientům, popř. začátečníkům a probíhají v malých 

skupinách lx  týdně po dobu deseti týdnů.

Výuka jazyků u klientů posiluje kognitivní funkce a studijní dovednosti. Kritéri

em pro přijetí je  onemocnění schizofrenního okruhu.

Kurz zdravého životního stylu a hubnutí

Posláním kurzu je podpořit zájem o vlastní zdraví, napomáhat při zvyšování tělesné i 

duševní kondice a vytvářet prostor pro realizaci zdravého životního stylu u lidí s psy

chotickou zkušeností.

Cílem kurzu je obohatit kvalitu života klientů a vést je k přejímání zodpovědnosti 

za jejich zdraví a podporovat je v péči o něj.

Kurz se skládá ze 13-ti na sebe navazujících lekcí, každá má část cvičební 

(lhod.) a teoreticko-prožitkovou (50 min.).
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Cvičení s hudbou

Toto cvičení je určeno pro absolventy Kurzu hubnutí a zdravého životního stylu i pro 

všechny ostatní klienty, kteří si chtějí udržovat kondici. Hodina má aerobní, posilo

vači a protahovací část, na závěr je zařazena krátká odpočinková relaxace.

Jóga

Při cvičení se vychází z jógového systému „Jóga v denním životě“. Kurz je určen pro 

všechny věkové kategorie klientů a je zaměřen na zlepšení regeneračních schopností 

těla i mysli a soustředění.

Probíhá lx  týdně hodinu a půl.

Thai ťi

Tradiční čínské bojové umění přivádí člověka zpět do rovnováhy, harmonizuje tělo a 

mysl. Klienti si ho mohou v Baobabu zacvičit lx  týdně, lekce trvá hodinu a půl. Kri

térium pro přijetí je stejné jako u ostatních volnočasových aktivit.

Florbal

Tuto kolektivní sportovní aktivitu, podporující spolupráci, soutěživost i schopnost 

vyrovnat se s prohrou, mohou klienti navštěvovat každý týden v tělocvičně základní 

školy nacházející se nedaleko Baobabu. Tempo hry se přizpůsobuje aktuální výkon

nosti příchozích hráčů, družstva se tvoří podle zdatnosti tak, aby si každý co nejlépe 

zahrál.

Klub Traveller a rekondiční pobyty

Náplní klubu Traveller jsou poznávací, turistické výlety do bližších i vzdálenějších 

koutů naší republiky, plavání a projížďky na koních. Výlety probíhají většinou 

v sobotu.

Rekondiční pobyty jsou několikadenní lyžařské nebo turistické pobyty v přírodě. 

Jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti, sociálních a komunikačních dovedností a 

na rozvoj schopnosti teamové spolupráce.
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Arteterapeutické programy

Posláním programů v ateliéru je poskytování podpory lidem s psychotickou zkuše

ností prostřednictvím umění a výtvarného projevu, obohacení kvality života tvůrčí 

činností a doprovázení na cestě samostatným životem.

Otevřený atelier je  program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností. Probíhá 

celoročně, 1 x týdně 3 hodiny. Náplní je volné malování různými materiály, na libo

volná tétama.Kurz je otevřený, čímž se snižuje práh vstupu pro klienty a aktivita čas

to představuje 1.bránu i pro ostatní aktivity ve sdružení.

V klubu ateliér si klienti vedle klasických výtvarných technik mohou vyzkoušet i 

netradiční postupy a materiály. Program probíhá celoročně, lx  týdně 3 hodiny.

Sociální poradna

V sociální poradně mohou klienti konzultovat své dotazy, získat informace a najít 

řešení svých problémů z oblastí práce, bydlení, financí a volného času. Konzultaci si 

klienti mohou osobně nebo telefonicky domluvit se sociální pracovnicí.
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5 METODOLOGIE VÝZKUMU

5.1 Použitá metoda

Pro získání potřebných informací od klientů a pracovníků .Baobabu jsem zvolila 

metodu a výzkumnou techniku polostrukturovaného rozhovoru. Jedná se tedy o kva

litativní výzkum, který používá induktivní logiku.

Snahou kvalitativního výzkumu je odhalit, jaké významy mají pro participanty 

určité jevy a události, jak do toho promítají své zkušenosti a hodnoty a porozumět 

kontextu jejich výkladů. V mém případě se jednalo o jevy spojené s fungováním Ba

obabu a možnostmi zkvalitnění jeho služeb.

Použitá metoda má i svoje rizika. Kvalitativní výzkum má poměrně nízkou relia- 

bilitu, dochází zde k redukci počtu sledovaných jedinců a generalizace na populaci je 

problematická, někdy i nemožná. (Disman,1993).

Cílem mého výzkumu bylo zmapovat prvky ovlivňující průběh a účinnost nabíze

ných rehabilitačních služeb v Baobabu a na základě studia literatury, výsledků vý

zkumu a vlastních zkušeností s touto klientelou navrhnout opatření, která by mohla 

přispět ke zkvalitnění služeb v tomto zařízení.

Tématické okruhy se týkaly oblastí: nabízených služeb a skutečností s nimi sou

visejících, přijímacího pohovoru, intervencí, propojenosti služeb a stigmatizace.

V rámci okruhu intervence byli respondenti dotazováni na rehabilitační plánování, 

krizový plán, kritérium úspěšnosti, vztahovou rovinu, pracovníka a ukončování spo

lupráce.

Hlavním kritériem při výběru respondentů byla dlouhodobější zkušenost „s Bao

babem“, tedy u pracovníků byla zohledňována obeznámenost s fungováním i způso

bem práce v Baobabu, u klientů hrála roli aktivní účast v některém z programů, které 

Baobab nabízí.

5.2 Metody sběru a analýzy dat

Pro záznam rozhovorů jsem zvolila metodu nahrávání rozhovoru na diktafon. Všech

ny klienty jsem před rozhovorem požádala o informovaný souhlas, ve kterém svolili 

s použitím získaných dat v této práci (viz příloha č.l).
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Individuální rozhovory s pracovníky trvaly 60 minut, klienti odpovídali na otázky 

stručněji, proto i celková doba jednotlivých rozhovorů byla kratší, přibližně 30-45 

minut.

Získané informace nahrané na diktafon jsem volně přepsala a výpovědi jednotli

vých respondentů jsem rozčlenila tak, abych měla vždy pohromadě všechny odpově

di vážící se k jednomu okruhu. Po tomto rozdělení jsem začala zpracovávat jednotli

vé okruhy a pod ně spadající otázky. Ve shrnutí jsem pak srovnala odpovědi obou 

sledovaných skupin na jednotlivá témata.
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6 VÝZKUM

Charakteristika respondentů - pracovníků

Bylo provedeno deset rozhovorů s respondenty - pracovníky. Z toho bylo devět žen a 

jeden muž, všichni ve věkové kategorii 25-35 let.. Respondenti jsou z důvodu zacho

vání anonymity v této práci označeni velkými písmeny abecedy (A-J). Polovina 

z nich (B,D,E,G,H) působí v Baobabu současně ve dvou aktivitách

Respondenti A,D,F,G,I,J působí v Baobabu ve vzdělávacích programech, re

spondenti B,C,D,E pracují s klienty ve volnočasových a pohyb podporujících aktivi

tách a respondenti B,H,G,E zajišťují ostatní programy a organizační složku. U všech 

respondentů je součástí jejich práce přímá práce s klienty.

Charakteristika respondentů -  klientů

Zkoumaný vzorek klientů tvořilo šest žen a tři muži, tří věkových kategorií, z toho tři 

respondenti ve věku 18-25 let, pět ve věku 25-35 let a jeden respondent nad 35 let. 

Respondenti- klienti jsou v textu této práce označeny malými písmeny abecedy (a-i). 

Většina klientů navštěvuje více programů a aktivit, pro každého z nich je však jedna 

aktivita „hlavní“. Respondenti a,f,g, navštěvují nebo navštěvovali vzdělávací pro

gramy, respondent „d“ se účastní volnočasových a pohyb podporujících aktivit, re

spondenti b,c,e,h,i využívají nebo využívali především programu podpory nezávislé

ho bydlení.

Oběma skupinám respondentů byly kladeny otázky v rámci okruhů: Smysl pokláda

ných otázek oběma skupinám respondentů byl stejný, pouze jejich formulace byla 

přizpůsobena charakteru skupin. Většina získaných odpovědí se týkala přímého re

habilitačního procesu, který probíhá za účasti klienta a pracovníka. Pouze v části 

Nabízené služby a skutečnosti s nimi související se u pracovníků objevily i odpovědi 

týkající se dalších rovin práce v Baobabu. Jen respondenti - pracovníci také odpoví

dali na otázku ohledně situací, kdy chce klient konzultovat téma nespadající pod re

habilitaci. Tyto odpovědi jsou uvedeny odděleně.

V rámci uvedených okruhů byly respondentům-pracovníkům pokládány otázky: 

Nabízené služby a skutečnosti s nimi související
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Co funguje? Co chybí nebo nefunguje?

Jak zacházíte se situací, kdy s vámi chce klient konzultovat téma, které „k nám nepa

tří“. Co by vám v tomto pomohlo?

Přijímací pohovor

Jak by měl přijímací pohovor vypadat?

Které informace zjišťované při přijímacím pohovoru jsou nadbytečné, popř. zjišťo

vané nejsou, ale měly by?

Zjišťuje se u klientů připravenost na službu? Pokud ne, bylo by to podle vás potřeba? 

Intervence'

Rehabilitační plánování: Vytváříte s klienty rehabilitační plán? V čem jsou při reha

bilitačním plánování obtíže?

Krizový plán: Vytváříte s klienty krizový plán? Ve které fázi spolupráce by se měl 

krizový plán s klienty vytvářet?

Kritérium úspěšnosti: Komentujete nějak úspěch klienta? Jak na to klienti reagují? 

Vztahová rovina: Jakou důležitost má pro vás vztah mezi klientem a pracovníkem? 

Pracovník: Jaký by měl být pracovník Baobabu? Mají pracovníci Baobabu vámi po

psané vlastnosti a dovednosti?

Ukončování spolupráce: Potřebují klienti po ukončení služby ze strany Baobabu 

ještě nějakou podporu? Jakou?

Propojenost služeb

Jak probíhá předávání informací v rámci Baobabu?

Spolupracuje Baobab s ostatními zařízeními a psychiatry?

Probíhá komunikace s rodinami klientů?

Stigmatizace

Jak zacházíte s možných tématem stigmatizace u klientů?

Jak ošetřit případné bloky nebo předsudky ze strany klientů?

Respondentům-klientům byly položeny v daných okruzích otázky:

Nabízené služby a skutečnosti s nimi související 

Jaké programy se vám v Baobabu líbí?

Co zde ještě chybí?

Přijímací pohovor

Jak jste se při prvním rozhovoru cítil/a?

Byly podle vás otázky na některé skutečnosti nadbytečné popř. chyběly?
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Zjišťovala se nějak vaše připravenost na program?

Intervence

Rehabilitační plánování: Plánovala/a jste s pracovníkem, na čem budete společně 

pracovat? Objevily se při tomto plánování nějaké potíže?

Krizový plán: Mluvil/a jste s pracovníkem o možných řešeních v případě zhoršení 

vašeho zdravotního stavu? Myslíte si, že je takový plán potřebný?

Kritérium úspěšnosti: Komentuje pracovník nějak vaše úspěchy? Jaké to pro vás je? 

Vztahová rovina: Je podle vás důležitý vztah mezi pracovníkem a klientem? 

Pracovník: Jaký by měl být pracovník Baobabu? Myslíte, že tyto vlastnosti a doved

nosti pracovníci v Baobabu mají?

Ukončovací fáze: Potřebovat byste po ukončení služby ještě další podporu? Jakou? 

Propojenost služeb

Je váš terapeut v kontaktu s vaším ošetřujícím lékařem?

Kontaktoval někdo z Baobabu vaši rodinu?

Byly by/jsou tyto kontakty důležité?

Stigmatizace

Setkal/a jste se někdy s odmítavým postojem někoho z okolí?

Mohl by vám v takovém případě Baobab nějak pomoci?

6.1 Výsledky výzkumu 

PRACOVNÍCI

Nabízené služby a skutečnosti s nimi související

V rámci nabízených služeb odpověděla většina respondentů ve smyslu „ve službách 

pro klienty nechybí nic“(E). „Služby jsou myslim pro klienty dobře přístupný“(G). 

Podle jednoho respondenta klientům vyhovuje nízkoprahovost služby -  „třeba ten 

ateliér“(G). „Vzhledem ktom u, že jsme víc zaměřený volnočasově, tak myslim, že 

tam není nic nutnýho, co bysme jim  měli ještě poskytovat“(D).

V možnostech a způsobech přímé práce s klienty však respondenti vidí některé 

nedostatky:

Podle dvou respondentů „chybí místo, kde by ti klienti mohli být, kam bysme se 

chodili najíst a byli by tam klienti, nějaká společenská místnost nebo něco takový- 

ho“(E).
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„Mohl by tady bejt pidipult, kde si můžeš udělat kafe a sednout a seděli by tady kli

enti, co maj za hodinu schůzku a pracovníci, co maj pět minut volno, aby to bylo 

takový lidský, nějako instituce“(I).

Dvěma respondentům (C, F)„chybí psychiatr, někdo, kdo by dělal terapeutickou 

část, aby bylo kam je odeslať‘(C).

Další „přání“ zmínil vždy jeden respondent:

- umožnit klientům „znát tu svojí nemoc, naučit je zvládat si ty příznaky (I)

„říkat jim  „že pro to svý zdraví je potřeba udělat i něco jinýho, než chodit 

k psychiatrovi (E).“

„chybí nějaká edukační složka“(I)

„problematický mi teď připadá využívání klientů na nějaký pomocný práce“(J)

„v Baobabu chybí stabilita, mění se lidi, vymýšlí se programy, ale tyhle klienti mož

ná spíš potřebují stejný lidi“(A)

„aby se klienti mohli scházet nejen na tom programu, ale sdílet i na skupinách“(B)

„i lidí, který třeba nemůžou jít do Studenta, nemaj čas, jsou starší, ale potřebovali by 

podporu, tak to aktuálně není“(F)

„bubnování co zmizelo mohlo bejt taky příjemný a trochu myslim, že klientům chybí 

psaní všema deseti a psaní nějakejch těch administrativních věcí“(G)

^možná kdyby byl rozšířenější trénink kognitivních funkcí, pro ty starší klienty, nebo 

ty, co pracuj ou“(I)

„líbilo by se mi, kdyby tam fungovala nějaká svépomocná skupina, nejenom LSD, 

ale i pro rodiče, příbuzný, nebo pro klienty samotný, když by se chtěli scházet“(G) 

Kromě chybějících složek v přímé práci s klienty vidí respondenti-pracovníci 

problematické prvky i v dalších rovinách práce v Baobabu.

Čtyři respondenti (D, J, E, F) zmínily službu čase management, a to ve dvou úrov

ních:

1. je  nedostatečně vyjasněn „směr“ čase managementu v Baobabu -  „potřebovali 

bysme vyjasnit, jak to máte, úplně neznáme ten model, co vy chcete jet“(F), „nevim, 

jak je postavenej čase management“ (E)

2. je nedostatečná intenzita této služby -  „to provázení tím, co se děje i jinde, je 

nedostatečný, že by to potřebovali víc. I lidi, který vypadnou z programů -  jestli by 

je nešlo nějak víc udržet“(F), „Možná by bylo dobrý pak rozjet víc ten čase manage

ment, aby klient moh mít nějakého klíčovýho pracovníka, kterej mu koordinuje 

všechny ty aktivity, i třeba mimo organizaci“(D).
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Stejný počet respondentů (D,I,F,G) se shodně vyjádřilo také o chybějícím PR 

pracovníkovi, který by dostatečně propagoval činnost Baobabu - „ ....že se tady dělá 

spousta věcí, ale že se o tom nikde neví. Myslim, že by se ty služby měly víc prezen

tovat a mnohem víc to prodat“(F). „Je důležitej ten PR pracovník, aby ti psychiatři a 

psychologové věděli, že Baobab je  a co nabízí.“(G). „Propagace mi přijde málo, lidi 

jsou často překvapený, že vůbec existujem“(I).

V souvislosti s PR pracovníkem chybí dvěma respondentům (B, E) účast a pre

zentace na odborných konferencích: „Asi trošku neběží zjišťování konferencí a 

prezentování Baobabu na nějakejch odbornejch konferencích -  což asi zas souvisí 

s PR pracovníkem“(B). „Na to by bylo dobrý, to chceme, jezdit trochu víc na ty kon

ference, kam ty lidi jezdí, akorát že to zatím nikdo moc nehlídá. To by měl dělat 

PR.“(E)

Tři respondenti postrádají metodiky práce -  „nemáme se o co opříť‘(J), „to vi- 

dim jako problém“(H). „Možná by bylo fajn mít k dispozici někde zpracovaný určitý 

nástroje, jak zjišťovat cíle, jak tvořit krizovej plán, aby ten pracovník věděl, jestli jde 

tou správnou cestou. (J)“

Opět dva (H,J) respondenti by rádi zapracovali na metodách hodnocení efektivi

ty služeb -  „není dobrej způsob, jak vyhodnocujeme efektivitu tý služby pro klienta 

v jeho následujícím životě“(J). Další respondentka si v této souvislosti není jistá 

Jes tli nový služby, ale spíš nevim, jestli jsou ty stávající služby efektivní“(I).

Další nedostatky nebo těžkosti zmínil vždy pouze jeden respondent. Jsou to následu

jící:

„Chybí mi člověk v Baobabu, kterej by tam pracovat na plnej úvazek a bylo by 

možný s nim konzultovat profesní věci ohledně práce s klientama, někdo starší, kdo 

má zkušenosti“(B).

„Slabou stránkou -  na druhou stranu i silnou -  můžou bejt maloúvazkáři. Výhodný 

je to v tom, že jsou do toho nadšený, mladý lidi s novejma myšlenkami, ale nevýho

da je v tom, že tomu nedávaj třeba tolik času, na porady, na supervize, není to prostě 

samozřejmý“(F).

- nevyjasněnost cílové skupiny - „Pořád máme v jednom sdružení služby pro rané 

psychózy a služby pro chroniky. To je dost problém, pokud je to v jednom sdruže

ní“^ ) .

„měla by být větší návaznost s léčebnou“(I)

„etickej kodex nám chybí“(J)
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„ aby se ¡intenzivní programy víc propojily s těma vonočasovejma“(B)

„mě osobně tam hodně chybí, že nevim, jak třeba na Ondřejově ta psychoterapie 

probíhá,, (E)

„nedostatek vzdělávání pracovníků“(I)

V souvislosti s tématem, „které k nám nepatří“ jeden respondent uvedl, že „ještě pro

blém může bejt, co je  ještě služba, kde jsou ty hranice, kde už prostě bych klienta 

měla poslat jinam“(F).

Tři respondenti odpověděl „věděla jsem, kam je poslať‘(E), „mám nějaký osobní 

typy, kam ho poslat“(J), „věděla bych, koho se zeptat“(F).

Dva respondenti (I,J) se v této situaci snaží téma „uchopit tak, aby souviselo s tim 

našim společným tématem“(I).

Jeden respondent „posílám lidi na psychoterapii“(A).

Jiný respondent reflektuje, „ že to není úplně téma, který tam patří, ale pokud je to 

pro klienta natolik intenzivní téma, že není schopnej mluvit o něčem jiným, tak s nim 

o tom mluvim“(G)

Třem respondentům (H,F,J) chybí „ jednotná databáze“(H), „společnej seznam třeba 

terapeutů“(F), „seznam těch různejch kontaktů a možností, přehlednej, aktualizova- 

nej seznam služeb, který nabízí jiný organizace a tam je moct odkázat“(J).

Jednomu respondetovi by „pomhla by mi podpora kolegů a vedení, že nechávaj na 

mě to rozhodnutí, jestli v tu chvíli to s nim řešit.“(G)

Přijímací pohovor

Většina respondentů mluvila o celkovém přijímacím rozhovoru do Baobabu, který 

má na starosti přijímací pracovník, ve třech případech padla ale i zmínka o přijíma

cím pohovoru do konkrétního programu (Studenta). Podle těchto respondentů „nad

bytečný tam nic není“ (F), , j e  důležitý nastavit to, aby to bylo v partnerský rovi- 

ně“(A).

„Mělo by se pokusit, během toho rozhovoru, navázat s nim nějakej osobní kon

takt, ptát se na jejich osobu, na jejich potřeby, na to, co pro ně je tam důležitý.“(J) 

Jednomu z respondentů chybí, že „ten klient nemá možnost se jít podívat. Může se o 

tom mluvit, ale neuvidí to, nezažije si to, až když se tam přihlásí“.(F)

54



Celkový přijímací pohovor hodnotí většina respondentů (7) kladně, objevily se od

povědi

„Je to pro mě jistota, že ke mně přijde klient, kterej má psychiatrickou diagnózu, že 

nemusím tohle řešit.“(C)

„Teď se mi zdá dobrý, že je příjmovej pracovník, že to jde přes jednoho člověka, 

kterej má všechny ty informace. Dokáže se v tom orientovat a nasměrovat je  dál, že 

to není předávání pracovníků.“(F)

„Co se týká příjmovýho pracovníka u nás, tak je to myslim o.k.“(H)

„Myslim, že v rámci toho, jak je to daný, mi to přijde o.k“(E)

„Příjem funguje krásně“(H)

Podle dvou respondentů jsou i obsažené informace vpříjímacím pohovoru 

v pořádku.

„Po třech měsících zkušebního provozu jsem ten dotazník modifikoval a doplnil o 

určitý otázky, to se děje průběžně.“(B)

„Navíc v přijímacím pohovoru není nic.“(H)

Ve spojitosti s přijímacím pohovorem se ale objevily výhrady, že „moc lidí 

z Baobabu nevyužívaj informace, co příjmovej pracovník sebere“(E). Podle jiného 

respondenta příjmový pohovor „vytváří takovou hierarchii, jako bychom tim dávali 

najevo, že oni jsou ti zájemci a my máme právo si vybrat, jako bychom je zkouše

li“^ )

Nedostatek vidí další respondent v tom, že „kolikrát je pro klienta ale zátěží mlu

vit s příjmovým pracovníkem, pak s dalšim člověkem, kterej s nim má dělat tu služ

bu, a pak třeba ho předává kolegovi, takže on mluví se třema lidma tímhle způso

bem“^ ) .  Jednou z výtek bylo i to, že „výstupy z příjmovýho pohovoru jsou málo 

přehledný“(J).

Negativně hodnocené je, že „formulář pro psychiatra klient nosí už když je ve 

službě, takže je potom těžké ho odmítnouť‘(H).

V samotném přijímacím rozhovoru je podle respondentů „důležitá lidská komunika

ce“^ ) ,  „záleží na tom podání“(F). Podstatné je „ptát se citlivě a vysvětlit, proč se na 

to ptá, k čemu nám to slouží“(G). „Ale když se to dobře podá, tak to může bejt pod

půrný.“(I)

„Důležitá je osobnost toho prvního člověka, se kterým se klient setká.“(H)
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Dva respondenti se zmínili o důležitosti způsobu, jakým se informuje klient o smyslu 

rozhovoru s přijímacím pracovníkem: „spíš jde o to, to těm klientům vysvětlit, o co 

jde“(D). „Ten člověk, co bere hodně telefony, tak by chtělo, aby dobře vysvětlil, co 

to je .“(E)

U otázek na připravenost na program  se v odpovědích osm z dotázaných responden

tů (B,D,E,F,G,H,I,J) shodlo na tom, že připravenost na program se zjišťuje jen málo, 

ale bylo by to potřeba : „přišlo by mi důležitý zkoumat to (E)“. Dva respondenti (C, 

A) se domnívají, že se připravenost na program nezkoumá vůbec, ale shodují se 

s ostatními, že by to „bylo fajn“. Dva respondenti (D,C) vyjádřili názor, že by toto 

zjišťování bylo třeba Jenom  u těch fakt rehabilitačních programů, tam musej bejt na 

něco připravený“ (D).

Rehabilitační plánování

Šest respondentů (A,F,G,H,I,J) uvedlo, že s klienty rehabilitačně plánují. Zbylí čtyři 

respondenti tímto způsobem nepracují, vždy ale uvedli vysvětlení -  „v tai či se reha

bilitačně neplánuje, protože to nemá smysl“(B), ,já  neplánuju, moc o to nestojí, maj 

to jako koníčka“(C), „plánování nedělám, jsme aktivita, která je 10 lekcí v 50 minu

tách, tam se moc plánu tvořit nedá“(D), „ve vzdělávacím kursu je to zaměřený na 

znalosti, to není rehabilitační plánování“(D).

Jeden z respondentů, který ve své aktivitě rehabilitační plán s klienty nedělá, na

víc uvedl: „Já se na rehabilitačním plánu můžu podílet tak, že dobře zmapuju potřeby 

klienta a kolegům poskytnu informace, ze kterejch můžou vycházet“(B).

Tři respondenti vidí v plánovacím procesu možné obtíže na straně klienta -  „když 

klient chce do školy, ale nic pro to nedělá“(A), „v neznalosti klienta, v jeho motiva

ci“^ ) ,  „že klient neví, není schopnej se orientovat, nemá jasný cíle“(B).

Na straně pracovníka spatřují tři respondenti (F,G,I) nedostatek ve svých zkuše

nostech s rehabilitačním plánováním -  „narážím na nedostatek svejch zkušenos

tí“^ ) ,  „mě osobně v tom chyběj zkušenosti, jistota, možná vzdělávání“(F). Jeden 

respondent odpověděl „vidim slabé místo u sebe, v revizi těch cílů“(H).

Z hlediska způsobů práce s rehabilitačním plánem se dva respondenti zamýšleli nad 

plánováním za pomoci formulářů: „nakolik to nosit na schůzku s klientem, nakolik to 

zapisovat až pak“(H), „ jenom ty formuláře, to se mi taky nelíběj, že mi to přijde 

takový studený a nerealistický(I)“. Jeden respondent má potřebu „to udělat, ten spo-
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lečnej způsob“(F). Podobně jiný dotazovaný naráží „na určitý nejasnosti v tom, že to 

není přesně popsaný v Baobabu(I)“. Jeden respondent vidí problematické to, že 

„máme metodiku, ale zároveň jsme asi jedinej tým, kterej má něco takovýho“(J).

Krizový plán

Tři respondenti odpověděli, že krizový plán s klienty nedělají (B,C,D). Tři respon

denti mluvili o momentálních začátcích krizového plánování: „bude se dělat při se

tkání s rodinami, máme ho teď nově udělanej“(F), „už se to pomalu začíná použí

vat“^ ), „začal se dělat, až když hořelo“(E). Jedna respondentka krizový plán“ dělala 

jenom ústně a nestrukturovaně“® . Jeden z respondentů vyřkl domněnku, že „to by 

bylo fajn, ale jak s kterým typem klientů“(D).

Při zjišťování fáze spolupráce, ve které by se měl krizový plán vytvářet, respon

denti nabídli rozličné odpovědi:

„klidně na první schůzku“(D)

„asi trochu na začátku, ale zas na začátku je přesycenej těma všema papírama, 

smlouvama a dohodama, že lehce na začátku, ale asi ne úplně hned. Podle mě se ne

dá určit přesný datum, ale když už si myslíš, že už by to mohlo být, tak to udělat.“(E) 

„To bude na 3. schůzce“(F)

„Je to dobrý dělat někdy během toho prvního měsíce“(I)

„když máme lidi tři měsíce v programu, tak asi v půlce“(J)

Podle dvou respondentů by již měl být vytvořený vztah mezi klientem a pracovní

kem, pak terpv vytvářet krizový plán: „Nemělo by se to dělat na začátku, je  to věc 

důvěry a ta se nějak buduje“(G). „Tvořit když už je novozenej nějakej kontakt, už to 

nějak funguje s tím klientem.“(C)

Jeden z respondentů podotkl, že , je  to důleživá věc“.(B)

Kritérium úspěšnosti

Všichni respondenti shodně uvedli, že úspěch klienta před ním kladně ohodnotí: 

„Pochvala je hodně důležitá, ani nevim, jestli jim  dávám tolik, kolik oni potřebu- 

jou.“(I)

„Snažim seje  naučit úspěchy vidět, takže jim  řikám, zdůrzazňuju a ukazuju.“(E) 

„Zrcadlím jim  to, že je to dobrý, že je to úspěch.“(F)

„Popíšu mu, že to tak dobře udělal, co k tomu vedlo.“(J)

Čtyři respondenti(A,E,F,J) mají zkušenost s obtížemi klientů pochvalu přijímat:
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“ někdy to neslyší, nereaguj í“(A), „oni to moc neumí přijímať‘(E),“ Maj tendenci to 

schazovat(F)“. Jedna z respondentek uvedla, že „většinou to není vidět, že nějak zá- 

řej, spíš si myslim, že podpoří jejich motivaci, že si to pak doma zkoušej“(D).

Ostatní respondenti mají s přijímáním úspěchů klienty dobrou zkušenost: „navzájem 

se chválily“(I), „lidi na to reagujou většinou dobře, ne verbálně, někdy jo(G)“, „reak

ce jsou pozitivní“(H).

Vztahová rovina

Všichni respondenti uvedli, že vztah je pro ně při práci s klientem velmi důležitý: ,je  

to základ“(E), ,je  u mě na prvním místě“(B), ,je  nej důležitější v té práci“(I), ,je  ma

ximálně důležitej“(F).

Tento vztah by měl být “lidskej“(B), ,,partnerskej“(A), „ hlavně je potřeba bejt v tom 

vztahu svůj, nehrát si na něco“(D), „ěistej, jasnej“(I).

Pracovník v o.s. Baobab

Z vlastností a schopností, které by měl mít pracovník Baobabu se nečastěji objevila 

„schopnost sebereflexe“, za důležitou ji považuje šest respondentů (B,H,G,J,I,J). 

Znamená to pro ně„ snažit se vědět, co v tom vztahu dělá, co se děje s tim člověkem, 

co mi to dává za zprávu, proč to dělá, jak to dělá“(G),“ snažim se zvětšovat procento 

uvědomělých pochodů ve mně, který ve mně vyvolává klient, moje konání v tý situa

ci, snažim si uvědomovat si ten okamžik“(J), „ co v tý práci dělám, a co 

v komunikaci s tim člověkem“(I).

Stejně tak šest klientů (A,B,C,E,F,G) vidí důležitost v „bejt otevřenej“, tj. „nebýt 

rigidní, otevřenost směrem k sobě i ke klientovi, reagovat pružně, nebýt ustrnulej na 

něčem“(F).

Pro čtyři respondenty (B, C,I,J) je důležité „bejt lidskej“, což podle jednoho 

z nich znamená „dovede vyslechnout, ale taky dokáže dát hranice a dokáže přiznat, 

že udělal chybu, nebo něco neuměl“(J).

Čtyři (C, D,G,H) respondenti shledávají jako důležitou schopnost „schopnost ko

munikace“.

Dvakrát (B,I)se objevila potřeba „cítit respekt k lidem“, „s klientama pracovat jako 

s lidma, nějako s objektama nebo pacientama“(B).

Podle jednoho respondenta by měl být pracovník „profesionální člověk- znát teorii, 

mít zkušenosti, oporu, bude supervidovanej“(B).



Dva respondenti (C,G) odpověděli mj. i „empatickej“ a „naslouchající“.

Dva respondenti (A,H) považují za důležité být „odpovědnej“

Jednou se objevily odpovědi:

„s humorem“(G)

„s respektem“(B)

„práce se zpětnou vazbu“ (J)

„aby to dělal rád“(G)

„dává hranice“(J)

„být pravdivý, svůj“(I)

„věřit si“(F)

„investovat do toho vztahu“(I)

„pomáhat jim “(D)

,,spolehlivosť‘(H)

„základ je bejt srovnaný sám se sebou“(F)

,,realistický“(H)

„bejt usazenej v tom životě“(I)

„umět i nějak jednoduše mluvit“(F)

„mít základní znalosti, sociální, životní dovednosti“(E)

„bejt osobnostně zralí“(J)

„bejt schopný otevřeně podporovat ale i konfrontovat“(J)

Co se týká vzdělání, pouze jeden respondent (H) odpověděl, že „musí mít vzdělání, 

vysokoškolské dokončené“. Ostatní respondenti se domnívají, že „škola je základ, 

ale já  na tom nebazíruju, ale hlavně vzdělání, který je kvalitní, zájem o obor, super- 

vize, přečíst si něco o tom, vědět, co je projev tý nemoci“(I). U volnočasových akti

vit je podle jednoho respondenta dobré „aspoň nějaký terapeutický minimum“(E), u 

intenzivnějších programů ,je  dobrý mít nějakou školu, psychologicky nebo sociálně 

zaměřenou, aby tam tam byla ta práce s lidma.“(E). Další respondenti odpověděli: 

„vysokou školu mít nemusí, možná ani žádnou školu, ale měl by se v tom vzdělávat, 

vědět o tom nějaký informace a těm informacím rozumět.“(F)

„výcviky jsou dobrý -  psychoterapeutický, školení“(G)

„ myslim si, že je dobrý, ale vzdělání bez člověka je vzdělání bez člověka, a když 

tam to vzdělání není a pracuje intuitivně, tak to neznamená, že jeho práce je špat- 

ná.“(B)
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„na míru šitej kurs, to akademický vzdělání je takový teoretický“(J)

Na otázku ohledně pracovníků v Baobabu pět respondentů (A,C,D,E,F) odpovědělo 

ve smyslu „myslim, že to lidi maj“ . Podle dvou respondentů (I,H) „ale rezervy jsou“. 

Jeden respondent nedostatky „čitím v umění dávat hranice a strukturu“(H), podle 

jiného respondenta „pokulhává profesionalita“(B).

Propojenost služeb

V rámci Baobabu

Podle dvou respondentů (A,F) „se tu málo předávaj informace“, v soudaladu s tím 

jiný respondent „v tom vidim nějaký rezervy“(B). Další odpovědi v tomto smyslu 

byly „někdy zažívám pocit, že pravá ruka neví, co dělá levá“(G), „občas stejně mám 

pocit, že ztrácím přehled“(F).

Jeden respondent se domnívá, že „že komunikace tým versus vedení teď váz- 

ne“(G).

Jedna respondentka si „v rámci Bao jsem nejistá v tom, že se chci zeptat na klien

ta, ale nechci říct všechny informace, který vim, nechci drbat“(A).

S ostatními odborníky a zařízeními

Ve spojení s o.s.Green Doors se jeden respondent vyjádřil, že ,jsou tam trochu pro

blémy ve spolupráci“(H). Podle jiného respondenta „tam to propojení na úrovni kli

entů je“(B).

O spolupráci s psychiatry a psychoterapeuty se respondenti vyjádřili, že „s tim já 

nemám velkou zkušenost“(B), větší kontakt s psychiatrem já  za sebe moc nepotřebu- 

ju  v tom programu“(E), „teď funguje oslovování psychiatrů“(D).

Celkově spolupráce se ostatními zařízeními podle pěti respondentů (E,F,G,H,J) ne

funguje vůbec, nebo jsou tam mezery: „to je dost díra“(E), „to taky vázne“(H), „to 

funguje středně nebo hůř(J)“, „myslim si, že spolupráce by měla bejt úplně jinak, ale 

že chyba není tolik na naší straně“(I).

Jeden klient odpověděl „nespolupracuju, nezbývá mi na to čas“(C).
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Spolupráce s rodinou

Osm respondentů (A,B,D-I) shodně odpovědělo, že práce s rodinou klientů „nefun

guje“, tři respondenti se zmínili o tom, že , je  to v plánu“(G), „začínáme s nimi“(J). 

Jeden respondent odpověděl, že „s rodinou pracuju v případě vernisáží“ (C).

Stigmatizace

Co se týká zacházení s tématem stigmatizace v Baobabu, dostala jsem odpovědi od 

dvou respondentů :

„děláme prevenci, do programu nám chodí studenti ze středních škol“ (A)

„ Mluvíme s klientama o tom, co můžou řikat, až přijdou do školy“ (A)

„Sám Student je destigmatizační, nikde se nemluví o nemoci, ani na certifikátu, kte- 

rej pak dostanou“ (A)

„Jsem nastavenej tak, že k těm klientům přistupuju co možná nejnormálněji“(B) 

„Dostatečně silně působí, jak se vztahujeme ke klientům“(B)

Ostatní pracovníci komentovali spíše to, jak ošetřit případné bloky nebo předsudky 

ze strany pracovníků:

„zpětnou vazbou, když ti to kolega řekne, dá se s tim pracovat“ (C)

„Myslim, že člověku pomůže, když uvidí, jaký jsou ty lidi v realitě, že je pozná, uvi

dí, že jsou to normální lidi, akorát maj třeba problém s pamětí“(D)

„spíš bych tam takový nechtěla brát“ (E)

„Když by měl někdo blok, mohl by mu zkusit pomoct jeho nadřízenej, supervizor a 

on sám....možná by stačilo zajít do aťasu, do úplně jiný služby, kde by měl možnost 

vidět tuhle cílovou skupinu v trošku jiným světle“ (G)

„Pomohl čas, popovídání s někým, supervize by mi pomohla“ (H)

„Spíš si s nima nejdřív promluvit“ (I)

„ta stigmatizace působí i opačně, že lidi, co s lidma se stigmatem pracujou, jsou honě 

pozitivně hodnocený.“(J)

„Mě pomohla konzultace se zkušenějšíma“ (J)

„Pomohlo by mi moct to s někým sdílet, mít víc odbomejch informací a mít třeba 

nějakej náslech u zkušenějšího člověka.“(I)
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Ukončovací fáze

Všichni respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli, považuje za dobré po ukončení 

služby zůstat s klientem ještě nějakou dobu v kontaktu, popř. mu dát možnost zavolat 

nebo přijít:

„když vystoupí, tak ještě nějak dohlídnout na proces toho přestupu do svýho bydlení“

(B)

„Třeba ještě tři, čtyři měsíce by ten klíčovej pracovník byl k dispozici pro toho klien

ta v tom normálním bydlení“(B)

„když jdou do svýho bytu, nabídla bych jim  tu schůzku, možná by to mělo bejt jed

nou měsíčně, půl roku, pak už jen jednou za čtvrt roku“ (C)

„chvíli bejt v kontaktu, aktivně z naší strany, ale spíš jim  otevřít tu možnost, že když 

budou něco potřebovat, aby měli možnost se s tim člověkem zkontaktovat a řešit to“ 

(D)

„V intenzivních programech by to myslim bylo potřeba. V bydlení bych to dala stan

dardně, třeba uvidíme se za čtvrt roku, pak uvidíme se za půl roku, pak se uvidíme za 

rok a pak už si žijte jak chcete.“(E)

„myslim, že ta nabídka by být měla, ve smyslu třeba čase managementu“ (F)

„bylo by fajn, kdyby přístup klientovi nekončil s jeho odchodem z programu Baoba

bu, aby se mu člověk normálně lidsky ozval třeba za měsíc, za dva, zeptal se ho, jak 

se vám daří“(G)

„Aby dostal klient tu informaci, že kdyby měl problémy, že může zavolat a přijíť‘(G) 

,je  fajn mít dost času na rozloučení, aby to bylo ucelený, a dát klientovi tu možnost 

se ozvat, když bude krize nebo se bude něco dít“(I)

„měli bysme dbát na to, aby ten klient po ukončení služby nezůstal úplně viseť‘(J) 

„myslim si, že nějaká další podpora je dobrá“(J)

Jeden respondent komentoval svou práci v programu: „Když chtějí, tak můžou ke 

mně přijít konzultovať‘(E)

KLIENTI

Nabízené služby a skutečnosti s nimi související

Všichni respondenti se vyjádřili k tomu, co se jim  v Baobabu líbí nebo co považují 

za fungující, pak okomentovali nefungující nebo chybějící složky.
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Čtyři respondenti (c,d,e,g) považují nabídku služeb v Baobabu za dostačující: „pro

gramy jsou myslim dostatečný“(d), „stačí, to co máte“(e), „přišlo mi to, že to mělo 

široký pokrytí“(g), „myslim, že je tam všechno“(c).

Dva respondenti (a,b) kladně hodnotí přístup pracovníků: „všichni jsou milý, zvěda

vý, líbí se mi jejich přístup, že se ke mně chovaj normálně, je to super, že mě nevo- 

depsali, kvůli nemoci, nebo tak“(a), „příjemný je to, že projevujete o člověka zájem, 

jak se má, co dělá a pomoc mu s tim uspořádáním věcí“(b).

Stejný počet respondentů (c,f) se zmínilo o tom, co jim  z toho, co Baobab posky

tuje, pomohlo: „ten byt mi pomohl“(c), „Angličtina byla dobrá, pomohlo mi to, zvý

šilo mi to sebevědomí“(c), „pomohly mi úspěchy, zpětná vazba“(f), „schůzky 

s patronkou mi pomáhaly“(f).

Jeden respondent se vyjádřil k poskytované podpoře „mám pocit, že mi v tý pod

poře

nechybělo nic“ (b).

Podle jedné respondenty „výhody jsou v sociální poradně“ (d).

Odpovědi týkající se chybějících nebo nefungujících složek se lišily:

„chtěla jsem chodit na angličtinu, ale mám vysokou úroveň a tady jsou jen mírně 

pokročilý, tak nemám kam chodit“ (a)

„nevyhovoval mi kognitivní trénink v pondělí a v pátek“ (a)

„meditativní cvičení při józe mi nevyhovovalo“(f)

„bylo by fajn, když by kursy začínaly od půl šestý, od šesti“(b)

„Lektorka by si to měla rozvrhnout tak, aby nemusela přetahovat.“(f)

„bylo by dobrý, že by v tom sdružení byl terapeut, kterej by moh pomoct, třeba když 

si lidi nedokážou dojít na bytovej úřad sami, nebo různý takovýhle věci, který jsou 

pro potřebu normálního života, i dojít si na poštu...nebo třeba když má někdo pro

blémy s cestováním, má úzkosti, tak mu pomůže, když s nim někdo je l“(i).

„v sociální poradně měl by tam být ale pro klienty seznam, kde je možný najít práci, 

zaměřit se na to, když člověk bere invalidní důchod nebo částečném invalidní dů

chod, poradit i chráněné dílny“(d)

„Mě by víc pomohlo, kdybych se na vás mohla obrátit v sobotu, když mi není 

dobře.“(e)

„Asi by mi přišla důležitá nějaká psychoedukace, dozvědět se něco o tý nemoci.“(g)



„moh by tu bejt třeba pink ponk, založit tým, fotbal, hokej“(h)

„plavání by bylo dobrý“(c)

„Potřebovala bych akce s míň lidma, aby nás tam bylo tak pět, šest.“(c)

„Byl by dobrej program pro rodiče, třeba jednodenní, kde by jim  vysvětlil o čem ta 

nemoc je, co dělat, a tak“(b)

„Myslim, že by bylo dobrý, kdyby tady byl někdo i na akutní situace, psychotera- 

peut, aby už měl praxi“(d)

Přijímací pohovor

Tři respondenti (a,d,h) se vyjádřili k informacím obsaženým v přijímacím pohovoru: 

„zbytečný nic“ (a), „ani že by něco chybělo“(d), „Nebylo tam nic navíc“(h)

Téměř všichni respondenti okomentovali, jak se při prvním pohovoru cítili. Pro dva 

respondenty (e,i) „1. rozhovor byl příjemnej“ (e), „To setkání bylo přijemný“(i).

Další odpovědi se různily:

„byla jsem trochu vystresovaná, co se všechno bude ptát, ale byla příjemná a nevadi

lo mi nic, na co se ptala“ (a)

„Vstupní pohovor byl v pohodě, ptala se na na normální věci“(b)

„Cejtila jsem se dobře, řekli mi, o čem to bude“ (c)

„tady jsem obavy neměl“(h)

„Bylo to spontánní“(h)

Jeden klient shledával „nepříjemný, když se mě ptali na mojí finanční situaci, 

kolik vydám za tohle a za támhleto“(b). Pro další tři respondenty (c,d,g) „Nic nepří- 

jemnýho tam nebylo“ (c), „nevadilo mi nic“ (d), „Nepříjemný to určitě nebylo, spíš 

takový neutrální.“(g)

Na otázku připravenosti na program čtyři respondenti odpověděli, že se jich při 

přijímacím rozhovoru nějakou formou ptali: „ptali se mě,jak jsem na tom“ (e), „ptala 

se mě“ (d), „zdravotně se určitě ptali“(g), „asi se ptala, jestli si přivydělávám“(c) 

Jedna respondentka odpověděla: „byla jsem plná elánu, to mě motivovalo, abych šla 

do Studenta“ (a)

Rehabilitační plánování

Všichni respondenti se svými terapeuty plánovali další postup:

„na patronskej schůzkách mi patronka řekne, co, mám dělat“ (a)

„nějaký cíle tam byly na začátku“(b)
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„řikalajsem  terapeutovi, že bych chtěla bejt cílevědomá, vtom , že se budu vzdělá

vat, že budu chodit do Baobabu na malování, na kurs angličtiny, a že se chci osamo

statnit a bejt připravená do života“ (c)

„plánovali jsme s lektorkou angličtiny“ (d)

„s lektorkou „hubnutí“ jsme měli pohovory o cílech“ (d)

, jde  o to dodržovat nějakej rytmus“ (e)

„řešili jsme něco se zátěží“ (f)

„s patronkou jsme hodně mluvily o věcech okolo o školy“(g)

„plánovali jsm e“ (h)

„něco jsme piánovali“(i)

Při rehabilitačním plánování u respondentů nastaly některé obtíže a vyvstaly potřeby: 

„ potřebovala bych víc podpory“(a)

„nevnímal jsem obtíže při plánování cílů, ale při jejich naplňování“(b)

„Při plánování jsem měla obtíže s jídelníčkem.“ (d)

„Těžký může bejt dostat se k nemoci“(e)

„bylo těžký přijmout, že je někdo lepší než já“(f)

„Měla jsem při plánování potíže spíš s věcma, se kterejma nemohla patronka nic udě

lat, s myšlením...“(g)

„Problém bylo vystačit s financema celej měsíc.“(i)

Krizový plán

Tři respondenti (a,d,i)se svými terapeuty krizový plán vytvářeli: „asi to, jak jsme si 

povídaly o mý nemoci“(a), „myslim, že jsme to řešili“(d), „taky jsme dělaly“ (i). 

Jeden respondent odpověděl „nevzpomínám si“ (g).

Ostatní respondenti tento plán nedělali: „nedělali jsme“(b,d,e), „nemluvili jsme o 

tom“(f), „myslim, že jsme ho dělali až na Ondřej o vě“.(h)

K potřebnosti krizového plánu se respondenti vyjádřili kladně:

, je  to dobrá věc“ (a)

„význam by to pro vás mělo“ (b)

„bylo by to fajn, to by pomohlo“(e)

„bylo by to dobrý“(f)

„Je to určitě dobrý“(j)
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Vztahová rovina

Vztah mezi klientem a pracovníkem hraje při spolupráci podle všech respondentů 

významnou roli: ,je  to důležitý“ (a,d,f), ,je  to hodně důležitý“(b,i), ,je  to dobrý“(e), 

,je  to nejzásadnější“(g).

Respondenti také popisovali, jaký tento vztah je nebo by měl být: „vzniknul, dů- 

věřuju jí“(a), „věřim mu“(c), „přátelskej, dá se na toho člověka obrátit“(d), „vybudu

je se časem“(e), „A neměla jsem důvod patronce nevěřit.“(g). „beru to vždycky jako 

vztah od začátku“(f), „aby tam byla důvěra, aby to bylo přátelský setkání, aby tam 

nebylo třeba napětí“(i)

Kritérium úspěšnosti

Kromě jednoho respondenta (e) na otázku týkající se komentáře úspěchu ze strany 

pracovníků odpověděli, že je pracovníci za úspěchy chválili a vyjadřovali uznání: 

„lektoři mě chválili“(a), „terapeut mě pochválil, gratuloval mi“(c), „že je to dobrý, 

chválila mě“(b), „terapeutka mě pochválí“(d), „za všechno jsem měla uznání“(g).

Respondenti také hodnotili, jak pochvalu prožívali. Jedna respondentka odpově

děla ,já  jsem to nebyla schopná přijmout“ (a), pro tři respondenty (b,d,f)„bylo to 

příjemný“(b). Další z respondentů odpověděli, že „Bylo to pro mě hrozně důleži- 

tý“(g) a „bylo to dobrý“(h).

Pracovník

Podle tří respondentů (a,b,i) je  u pracovníků důležitá „schopnost empatie“(a). Třem 

respondentům(d,e,i)se zdá podstatné „dokázat poradiť‘(e). Dva respondenti považují 

za nutné „nenadřazovat se“(d),„Aby pacient neměl pocit, že je vedle toho terapeuta 

méněcennej, aby to bylo partnerský.“(g) Podle dvou respondentů (a,b) si má pracov

ník „všímat si toho člověka“(a), „Důležitej je zájem o člověka.“ (b). Z dalších odpo

vědí dvou respondentů (b,c) vyplývá, že by pracovník měl „měl nějaký informační 

zázemí o tý nemoci“(b). Podle jednoho respondenta by pracovníci měli být odborní

ci, tj „měli by umět poznat, jestli je ten člověk v pořádku, nebo to hraje“.(e)

Dále by měl pracovník být:

„klidnej“ (b)

„umět komunikaci s lidma“ (c)

,,vstřícnosť‘(c)
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„přátelskej“ (d)

„nenechávat tam odstup“(d)

„lidskej faktor“(e)

„ochotný poskytnout pomoc“(e)

„najít si vždycky čas“(e)

,,milý“(f)

„přizpůsobivý klientům“(f)

,,tolerantní“(f)

„aby si uměl udržet hranice“(g)

„Mít nějaký zkušenosti“(g)

„Naslouchať‘(g)

„Nehodnotit“(g)

„umět ocenit“(g)

„lidi, který nehrabou, maj pocit, že je to smysluplný“(g)

„umět povzbudit“(i)

Co se týká vzdělání pracovníků, odpovědi byly různé: „psychologii by měl 

mít“(a), „když člověk  nemá třeba vysokoškolský a je  inteligentní, tak to roli nehraje, 

prostě se to naučí, přečte si pár knížek.(b), „měl by umět práva sociálních věcí“(c), 

„vzdělání není důležitý“(f),

„aby věděl hodně o tý nemoci. Možná i něco z tý sociální oblasti a psychologic- 

ký“(g), „sociální práce, psychiatrie, psychologové, terapeuti“(h)

Na otázku, zda v Baobabu pracovníci mají vlastnosti a schopnosti ,jaké by měli mít“ 

odpovědělo pět respondentů. Podle všech „v Baobabu mají předpoklady k práci“(a). 

„V Baobabu myslim, že jsou tam lidi takový, který maj víc vyvinutý vcítění, cit pro 

lidi“(b).

„Pracovníci v Baobabu jsou výbomý“(c)

„V Baobabu myslim takový lidi jsou“(e), „nic mě nepřesvědčilo o tom, že by toho 

věděli málo“(g).

Ukončení

Všichni respondenti cití potřebu nějakého kontaktu s pracovníkem po ukončení služ

by. Někteří z respondentů i navrhli frekvenci těchto schůzek:

,ještě další schůzky“ (a)
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„možná bysem byl rád, kdybych se moh potkat jednou za 2,3 měsíce s někým, tako

vou zpětnou vazbu dostat“ (b)

„pak by schůzky byly potřeba, tak 2x týdně třeba rok“ (c)

„byla by dobrá ještě nějaká podpora, třeba jednou do měsíce, tak 3,4 měsíce, stačilo 

by zavolat si“(e)

„určitě jo, kdyby byl nějakej problém“(h)

„to bych určitě ráda, abychom se vídaly, 2x do měsíce“(i)

Někteří klienti mají již  s „navazujícími“ schůzkami svou zkušenost:

„mohli jsme se domluvit na schůzku, je  to dobrý“(d)

„vídali jsme se skoro rok, jednou za 14 dní, bylo to dobrý“(f)

„s patronkou jsem se scházela ještě dlouho, byla to pro mě dobrá podpůrná služ- 

ba“(g)

Propojenost služeb

S ostatními odborníky a zařízeními

Kontakt s odborníky podle jednoho respondenta „to nebylo potřeba“(g). Jiný vzpo

mínal „četli jste si mojí zprávu, nevim jistě, jestli doktora někdo kontaktoval, mys

lím, že ne“(b).

Co se týká prospěšnosti kontaktu s rodinou nebo jinými odborníky, shodli se re

spondenti, že „Je to docela dobrej nápad mít zpětnou vazbu i třeba z tý skupiny, pro

pojit to.“(b)

„možná by bylo třeba být s nima v kontaktu, když se něco přihodí“(d)

„kdyby měl ale někdo problémy, bylo by dobrý promluvit s rodičem, popř. 

s psychiatrem nebo terapeutem“(f)

„Určitě by to bylo dobrý s tou doktorkou, a pak asi i s tou rodinou“(g)

„bylo to dobrý“

„Rodině by taky moh zavolat, mohlo by to pomocť‘(b)

„někdy by to bylo i zapotřebí“(d)

„kontaktovat rodinu dobrý je “(i)

Spolupráce s rodinou

U tří respondentů(a,b,f)žádný pracovník s nikým z rodiny v kontaktu nebyl: 

„z rodiny v Baobabu nikdo nebyl“(a), „Kontakt s rodinou nebyl“(b), „nikdo od vás
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s nikým z rodiny nemluvil“.(f) Jeden respondent se domnívá, že „moc ve spojení 

nejste“(d). Jiný respondent řekl, že „když mi nebylo dobře, byli jste v kontaktu 

s mámou a doktorkou“(h).

Stigmatizace

Pět respondentů (b,d,e,f,g) se s žádným odmítavým postojem veřejnosti nesetkalo: 

„nikdy jsem se s tim nesetkala“(e).

Zbytek respondentů zkušenost s takovým setkáním mají:

„brácha, říká, že sem blázen a že nechce dopadnout jako já“(a)

,jsou lidi, se kterejma jsem mluvila, a který tu nemoc neuznávaj“(c)

„stalo se mi v hospodě“(h)

„možná v nemocnici“(i)

Většina respondentů viděla nějakou možnost, jak by Baobab mohl klientům s tímto 

tématem pomoct: „Baobab by v tom mohl pomoct, že bych řekla patronce a ona by 

mi v tom nějak mohla poradiť‘(a)

„pomoc rozhovorem, dialogem, vysvětlit, že je to celkem jedno, co si ty lidi myslej, 

aby se na to vykašlal, a aby si to tak nebral.“(b)

„pomohlo by mi vysvětlení, proč se ten člověk tak zachoval“(e)

„pomocí je vědět co nejvíc o tý nemoci, co to způsobuje, že ty lidi můžou pracovat a 

tak. Aby se mohli zeptat, na co chtěj. Třeba jako má PCP psychoedukační setkání, to 

by mi přišlo dobrý od Baobabu, kdyby byla nějaká akce i pro okolí.“(g)

„určitě o tom mluvit, říct pravdu“(h)

Jeden respondent „takovýhle věci probírám s psychoterapeutkou na Ondřej ově“(d)

6.2 Shrnutí výsledků výzkumu

Z provedených výzkumných rozhovorů vyplývá, že rozsah a výběr služeb v Baobabu 

je podle pracovníků i klientů dostačující. Pracovníky zmiňované nedostatky se týkaly 

skutečností, které se službami a jejich průběhem souvisí. Několikrát se objevila po

třeba mít PR pracovníka (public relation) „který by dostatečně propagoval činnost 

Baobabu“(F). Pracovníkům také chybí místo na společné setkávání a trávení času 

s klienty. Prospěšná by podle pracovníků byla i přítomnost nějakého odborníka „kdo 

by dělal terapeutickou část“(C), „bylo by možný s nim konzultovat profesní věci 

ohledně práce s klientama, někdo starší, kdo má zkušenosti“(B). Nedostatky spatřují
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i v nedostatečně propracovaných metodikách práce a metodách hodnocení efektivity 

služeb. Pracovníci by se také rádi dozvěděli více o fungování čase managementu 

v Baobabu a umožnění jeho užívání pro více klientů.

V situacích, kdy je třeba klienta poslat k jinému nebo dalšímu odbníkovi, chybí 

pracovníkům Jednotná databáze“(H), „společnej seznam třeba terapeutů“(F), „se

znam těch různejch kontaktů a možností, přehlednej, aktualizovanej seznam služeb, 

který nabízí jiný organizace a tam je moct odkázat“(J).

Při rozhovoru s pracovníky se objevila i potřeba edukační složky v Baobabu, což 

by podpořili i někteří z klientů: „Asi by mi přišla důležitá nějaká psychoedukace, 

dozvědět se něco o tý nemoci.“(g) „ Byl by dobrej program pro rodiče -  třeba jedno

denní, kde by jim  vysvětlili o čem ta nemoc je, co dělat, a tak“(b). „Třeba jako má 

PCP psychoedukační setkání, to byla jednodenní přednáška, přijdou tam ty lidi, rodi

če a můžou se zeptat, na co chtěj. To by mi přišlo dobrý od Baobabu, kdyby byla 

nějaká akce i pro okolí.“(g)

Klientům se líbí přístup pracovníků Baobabu a jimi nabízené služby, výhrady měli 

jen v některých bodech týkajících se konkrétních služeb. Jednomu klientovi „medita- 

tivní cvičení při józe mi nevyhovovalo, byl jsem brzy po hospitalizaci“(f). Jiný klient 

si postěžoval na „kognitivní trénink v pondělí a v pátek“(a). Další klientka zmínila 

„mě by víc pomohlo, kdybych se na vás mohla mohla obrátit v sobotu, když mi není 

dobře“(g).

Přijímací rozhovor vedený s klienty hodnotí pracovníci Baobabu kladně, informace 

při něm zjišťované nejsou nadbytečné, ani žádné nechybí. Podle pracovníků je důle

žité při prvním rozhovoru s klientem především navázat „osobní kontakt“(J) a mluvit 

s ním jako s partnerem.

Nedostatky vidí respondenti ve využívání informací, které se příjmový pracovník 

při rozhovoru dozví i v dodržování posloupnosti jednotlivých kroků při přijímání 

klienta -„formulář pro psychiatra klient nosí už když je ve službě“(H). Problematické 

může být i „nastavení“ přijímacího pohovoru, klienti ho podle některých pracovníků 

mohou vnímat „mocensky“- ,jako bychom je zkoušeli“(G), nebo může být pro klien

ta zátěží, pokud si klienta následně mezi sebou „předávají“ další dva pracovníci. Při

pomínkou ze strany pracovníků je také nepřehlednost výstupů z příjmového rozhovo

ru.
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Pro klienty byl většinou přijímací pohovor „v pohodě“(b), ani oni neshledávali 

žádné zjišťované informace přebytečné nebo nedostatečné. Někteří z nich však při

pustili, že první rozhovor byl pro ně spojený s obavami, stresem nebo nejistotou, ale 

„Pomohlo mi, když už jsem pak byla v tom rozhovoru.“(c). Pro jednoho klienta bylo 

nepříjemné, „ se mě ptali hodně na osobní věci“, ale vzápětí dodává „což asi souvisí 

s tim, aby měli jistotu, jakej člověk tam jde“(b).

Jak vyplývá z literatury, koncept připravenosti k rehabilitaci je  přijímán pouze někte

rými autory, jiní autoři ho dokonce nedoporučují. Podle většiny pracovníků se 

v o.s.Baobab tento aspekt zatím nezjišťuje vůbec, nebo velmi málo, ale bylo by to 

přínosné. Někteří z pracovníků zmiňují, že by to bylo důležité především u intenziv

ních rehabilitačních programů, jako je program Student nebo Podpora nezávislého 

bydlení.

Rehabilitační plánování je podle STORMu (in Mužík, 2007) jednou z fází rehabi

litačního procesu. Jak vyplývá z výpovědí pracovníků, také v Baobabu je rehabilitač

ní plánování součástí spolupráce s klientem. Využívá se především v intenzivnějších 

programech, kde je práce s klientem dlouhodobější, tj. programy Student, Podpora 

nezávislého bydlení, Čase management. Kromě možných obtíží klienta, kterými mů

že při rehabilitačním plánování být např.nedostatečná motivace nebo nejasné cíle, 

komentovali někteří pracovníci obtíže, jež mohou vzniknout, nebo vznikají u nich. 

Zmiňovali především nedostatek vlastních zkušeností s rehabilitačním plánováním a 

potřebu nějakého společného způsobu plánování s klienty. Jedna respondentka by 

k tomu potřebovala „nějaký vedení, jako třeba kdyby za náma ten Honza Mužík (lek

tor, který vedl vzdělávací kurs rehabilitačního plánování-pozn.aut.) přišel, jako me

todickém poradce, na jednu poradu a tam bysme to dali dohromady“(I).

Všichni oslovení klienti mají zkušenost s rehabilitačním plánováním a jejich těž

kosti v této oblasti se týkali spíše již samotného naplňování cílů, jak podotkl i jeden 

z klientů: „nevnímal jsem obtíže při plánování cílů, ale při jejich naplňování“(b). 

Např. „bylo těžké přijmout, že je někdo lepší než já“(f), „problém bylo vystačit 

s fmancema celej měsíc“.

Jednou z pomůcek v rehabilitačním procesu může být krizový plán (in Mužík, 2007). 

Jak vyplývá z výpovědí pracovníků, v Baobabu se do současné doby krizový plán 

příliš nepoužíval, ale jak naznačují zmínky některých z nich, v blízké době se s ním
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začne pracovat. Většina pracovníků se shodlo, že by měl být krizový plán s klientem 

vytvářen během prvního měsíce spolupráce.

Polovina klientů má s vytvářením krizového plánu v Baobabu nějakou zkušenost, 

všichni se shodují na tom, že ,je  to dobrá věc“(a).

Jak uvádí Matoušek (2005), pro rehabilitační proces je důležitá schopnost pra

covníka i klienta zaregistrovat úspěch klienta. Z výzkumných rozhovorů se ukázalo, 

že pracovníci Baobabu úspěch klientů hodnotí a „snažim se je naučit úspěchy vidět, 

takže jim řikám, zdůrazňuju a ukazuju“(E). Vzhledem k hodnocení úspěchu se obje

vilo se i zaváhání „ani nevim, jestli jim dávám tolik, kolik oni potřebujou“(I). Někte

ří pracovníci mají však zkušenost s tím, že klienti „oni to moc neumí přijímat“(E). 

To se potvrdilo i v odpovědi klientky , j á  jsem to nebyla schopná přijmouť‘(a).

Téměř všichni klienti se ale shodli na tom, že je pracovníci za úspěchy chválí a 

pro většinu z nich to „bylo příjemný“(b) a „bylo to dobrý“(h).

Podle STORMu (in Mužík, 2007) je  základem rehabilitačního procesu fungující 

vztah mezi klienty a pracovníky. Tento aspekt práce s klienty vnímají jako důležitý i 

všichni pracovníci Baobabu -  ,je  nej důležitější v té práci“(I). Tento vztah by měl být 

,,lidskej“(B), ,,partnerskej“(A), ,jasnej“(I) a „hlavně je potřeba bejt v tom vztahu 

svůj“(D).

Důležitost vztahu mezi klientem i pracovníkem potvrzují i klienti -  ,je  to důleži

týma) a tento vztah by měl být především ,,přátelskej“(d).

Co se týká pracovníka Baobabu, klienti i pracovníci se shodli na charakteristikách 

„empatickej a naslouchající“(G), „nenadřazovat se“(d),“partnerský“(g). Pracovník by 

měl mít „schopnost komunikace“(H) a být „ochotný poskytnout pomoc“(e). Podle 

obou skupin respondentů je také důležité, „aby si uměl udržet hranice“(g).

Pro pracovníky je významné, aby měl pracovník schopnost sebereflexe, byl ote

vřený, profesionální a odpovědný. Další důležitou schopností u pracovníků je pro 

klienty „mít zájem o člověka“(b).

U vzdělání se většina pracovníků i klientů shodla na tom, že je podstatné „aby 

věděl hodně o tý nemoci“(g) a „měl by se v tom vzdělávat“(F), optimální je „na míru 

šitej kurz“(J).

Klienti i většina pracovníků je spokojená se současnou „úrovní pracovníků“, ač

koli jak poznamenávají někteří pracovníci „rezervy jsou“(I).
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I v souvislosti s udržením kontaktu s klientem po ukončení služby se klienti a pra

covníci shodují. Většina respondentů z obou skupin považuje za prospěšné zůstat po 

ukončení služby s klientem po nějakou dobu v kontaktu. Odpovědi ohledně délky a 

frekvence této podpory se lišily. Jako možnost byla několikrát zmíněna alespoň 

možnost zavolat nebo si domluvit schůzku v případě potřeby.

Aby bylo možné rehabilitaci nazvat komplexní, je  podle Votavy (2005) nutné, 

aby její jednotlivé složky byly vzájemně propojeny. Jak vyplývá z odpovědí pracov

níků, toto propojení v Baobabu příliš nefunguje, a to ani v rámci Baobabu, ani nave

nek, tj. s ostatními zařízeními nebo odborníky. Při spolupráci s některými klienty 

pracovník Baobabu vstoupil do kontaktu s rodinou nebo ošetřujícím lékařem, všichni 

klienti se ale shodli na tom, že „bylo by to dobrý“(c).

Aby bylo možné rehabilitaci považovat za komplexní, měly by podle Votavy (2005) 

být její jednotlivé složky vzájemně propojeny a koordinovány. Taková propojenost 

podle pracovníků v rámci Baobabu zatím příliš nefunguje, „někdy zažívám pocit, že 

pravá ruka neví, co dělá levá“(G).

Spolupráce není podle pracovníků navázána ani s ostatními zařízeními a jednot

livými odborníky, což podpořily i výpovědi klientů. Jak vyplývá z rozhovorů 

s klienty i pracovníky, komunikace s rodinou probíhá zatím pouze v ojedinělých pří

padech, ale „bylo by to dobrý“(c).

S tématem stigmatizace se pracovníci Baobabu ve spojitosti s klienty příliš nesetká

vají -  „na žádnýho klienta, kterej by mi referoval o stigmatizaci si nevzpomí

nám“^ ) .  Baobab sám o sobě je ale podle nich ,,destigmatizační“(A) a „dostatečně 

silně působí, jak se vztahujeme ke klientům“(B).

Pokud by měl kolega nějaký pracovník problém při práci s touto cílovou skupi

nou, doporučovali by zpětnou vazbu, rozhovor, sdílení nebo supervizi. V této souvis

losti se objevil názor, že „Je to dobrá otázka, když někoho přijímaj, tak by se ho 

mohli zeptat, co slyšel o takovejch lidech a jestli se něčeho neobává“(E). Když by 

nepomohla žádná z nabízených možností, tak „si nemyslim, že by měl takovejhle 

člověk s touhle cílovou skupinou pracovať‘(G).

Polovina klientů má nějakou zkušenost s odmítavým postojem nebo nadřazeným 

přístupem veřejnosti, druhá polovina se s tím nikdy nesetkala. Většina klientů se ale
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shodla na tom, že v případě nejistot v této oblasti může být Baobab klientovi nápo

mocný, a to rozhovorem, radou nebo vysvětlením.

6.3 Diskuse

Provedené rozhovory umožnily nahlédnout „pod pokličku“ fungování jedné 

z organizací zabývající se psychosociální rehabilitací duševně nemocných a naznači

ly oblasti, které by bylo zapotřebí dále rozvíjet.

Splnit hlavní cíl psychosociální rehabilitace, kterou je podle Carlinga (1995) zvý

šení kvality života a jeho zpětné zařazení do rodiny, na pracoviště a celkově do spo

lečnosti, se o.s. Baobab snaží prostřednictvím řady vzdělávacích a volnočasových 

aktivit. Jak vyplývá z výzkumu, jejich nabídka je  dostatečná, možnost dalšího rozvo

je je více otázkou „po tom, jak zkvalitnit služby, aby poskytovaly víc podpory“.(B) 

Jednou z možností se ukazuje i zajištění větší stability, která v Baobabu chybí, „mění 

se lidi, vymýšlí se programy, ale tyhle klienti možná spíš potřebují stejný lidi“(A).

Jak je dále možné vypozorovat z odpovědí respondentů, v rámci jednotlivých fází 

rehabilitačního procesu by bylo dobré se při prvním kontaktu s klientem více zaměřit 

na zjišťování připravenosti k rehabilitaci klienta. V souvislosti s přijímacím pohovo

rem se také objevila potřeba klientům dobře „vysvětlit, proč se na to ptá, k čemu nám 

to slouží“(G).

Pro fázi rehabilitačního plánování se jako podpůrné jeví vypracovat jednotný 

rehabilitační plán, který by mohl být používán ve všech programech a měl danou 

formu i strukturu usnadňující rehabilitační plánování.

Potřebnou se ukázala i jedna z pomůcek rehabilitačního procesu, kterou je krizový 

plán.

S ohledem na charakter onemocnění klientů může být s klientem vypracovaný 

krizový plán jistotou pro pracovníka i klienta, že v případě zhoršování zdravotního 

stavu klienta bude mít pracovník nástroj, jehož prostřednictvím bude v konkrétní 

situaci moci klientovi rychleji a efektivněji podat pomocnou ruku.

Z výpovědí pracovníků i klientů vychází potřeba po „následné péči“ klienta. Pře

devším při opouštění intenzivnějších služeb, jako jsou Student nebo Podpora nezá

vislého bydlení, by měla být klientovi nabídnuta možnost další podpory, a to formou 

telefonické konzultace nebo osobního setkání. Situace jednotlivých klientů se mohou 

lišit, proto by i nabídka následné podpory měla být přizpůsobena přání a potřebě jed

notlivců.
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K další propagaci Baobabu i jeho služeb přispěje PR pracovník, jehož úkolem 

bude prezentace zařízení veřejnosti, ostatním zařízením i jednotlivým odborníkům. 

Větší povědomí o existenci a činnosti Baobabu by se mohlo stát základem pro rozší

ření spolupráce s ostatními zařízeními a odborníky resp. s těmi, jejichž klienti jsou i 

klienty našimi (např. s psychoterapeuty). Přínosem se stane i navazování kontaktů 

s rodinnými příslušníky klientů.

Větší přehled v dění Baobabu může pracovníkům přinést intenzivnější komuni

kace, a to jak mezi jednotlivými pracovníky, tak mezi vedením a týmem. Možnou 

alternativou pro efektivnější komunikaci by mohl být např. „Intranet, komunikační a 

informační web jenom pro zaměstnance“(J).

Koordinaci služeb jednotlivých klientů a jejich provázení v průběhu rehabilitačního 

procesu může zajistit další rozvinutí služby čase management. Přínosná bude aplika

ce „klasického modelu“ čase managementu a umožnění jeho využívání většímu po

čtu klientů.

K profesní jistotě pracovníků v Baobabu přispěje přítomnost zkušeného psychiat

ra, popř. psychologa, se kterým bude možné konzultovat postupy a rozhodnutí týka

jící se práce s klienty. Podporou pro pracovníky se může stát i jednotný, čas od času 

aktualizovaný seznam souvisejících služeb, který by zjednodušil rozhodování 

v případech, kdy je nutné klienta odeslat na jiné pracoviště.

Pro úplnost je však třeba říci, že v Baobabu lehce nalezneme i složky dobře propra

cované a fungující, což dokazují i odpovědi klientů. Velmi kladně komentovanou 

složkou je přístup pracovníků ke klientům: „líbí se mi jejich přístup, že se ke mně 

chovaj normálně, je to super, že mě nevodepsali, kvůli nemoci, nebo tak“(a), „pří

jemný je to, že projevujete o člověka zájem“(b). „A neměla jsem důvod patronce 

nevěřit. Když jsem měla nějakej strach nebo nejistotu, tak jsem jí to mohla všechno 

říct.“(g)

Kladně lze hodnotit i fakt, že rehabilitační proces v Baobabu vychází 

z teoretických, celosvětově prověřených a uznávaných východisek, jako např. po

stupné procházení fázemi rehabilitačního procesu („plánovali jsme“(h)) nebo využí

vání prostředků k podpoře a motivaci klientů („lektoři mě chválili“(a)).
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ZÁVĚR

Ve své diplomové práci jsem se snažila postihnout složitost rehabilitačního procesu u 

klientů s psychotickým onemocněním a v rámci výzkumu se pokusila zmapovat prv

ky ovlivňující průběh a účinnost nabízených rehabilitačních služeb v o.s. Baobab. Na 

základě studia literatury, výsledků výzkumu a vlastních zkušeností s touto klientelou 

jsem navrhla opatření, která by mohla přispět ke zkvalitnění služeb v tomto zařízení.

Z výzkumu vyplývá, že rozsah klientům nabízených služeb je vyhovující, dosta

tečně naplňující jejich potřeby podpory v oblastech bydlení, vzdělávání i volného 

času. Klienti zde nacházejí pochopení (,je  to super, že mě nevodepsali, kvůli nemoci, 

nebo tak“(a)), ocenění („chválila mě“(b)) i možnost se na někoho spolehnout („ne

měla jsem důvod patronce nevěřit“(g)).

Postesknutí se u pracovníků Baobabu týkala chybění některých prvků souvisejí

cích s chodem Baobabu („mění se lidi, vymýšlí se programy, ale tyhle klienti možná 

spíš potřebují stejný lidi“(A)), jeho prezentace („Myslim, že by se ty služby měly víc 

prezentovat a mnohem víc to prodať‘(F)) i možností služeb pro klienty („možná by 

bylo dobrý rozjet víc ten čase management“(D)).

Kritický pohled klientů se týkal formy služeb („Mě by víc pomohlo, kdybych se na 

vás mohla obrátit v sobotu, když mi není dobře.“(e)) nebo nějaké chybějící složky 

(„Asi by mi přišla důležitá nějaká psychoedukace, dozvědět se něco o tý nemo-

c i“(g))
Též v jednotlivých fázích rehabilitace nacházeli pracovníci a klienti prvky funkč

ní („schůzky s patronkou mi pomáhaly“(f)) i nefunkční (připravenost na program se 

zjišťuje jen málo, ale „přišlo by mi důležitý zkoumat to“(E)), popř. takové, které za

tím v samotném procesu intervencí zcela chybí („chybí někdo, kdo by dělal terapeu

tickou část“(C)). Propracováním a dalším rozvojem nefunkčních nebo chybějících 

složek by bylo možné přispět ke zkvalitnění služeb i efektivnější pomoci a podpory 

klientům.

Psychosociální rehabilitaci u popisované cílové skupiny je třeba chápat jako sou

část komplexní péče, jejíž účinnost podpoří přítomnost předcházejících a navazují

cích složek. Ty jsou často přítomny i v době, kdy probíhá samotný proces rehabilita

ce. Také spolupráce mezi jednotlivými složkami péče byla v rámci výzkumu sledo
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vána se zjištěním, že propojenost složek při práci v o.s. Baobab stále ještě není sa

mozřejmostí a zkvalitnění tohoto aspektu vyžaduje další propracování.

Na základě výše uvedeného se domnívám, že se podařilo zmapovat oblasti týka

jící se vytčených tématických okruhů a naplnit tak cíl této práce. Při jejím zpracová

vání se však objevovala nová témata a úhly pohledů na práci a zacházení s klienty 

s psychotickým onemocněním, které však již překračovaly rámec práce a mohly by 

se stát předmětem zkoumání dalších prací týkajících se popsané problematiky. Zají

mavé by mohlo být např. hlubší studium potřeb lidí s psychotickým onemocněním a 

jejich naplňování, s čímž souvisí navržení dalších možností služeb pro tuto klientelu 

a jejich realizaci. K dalšímu prozkoumání vybízí i téma stigmatizace, její formy a 

možnosti osvěty veřejnosti.
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Příloha Č.1- souhlas s použitím získaných dat

Souhlasím s tím, že záznam rozhovoru bude anonymně použitý při zpracování 

diplomové práce s názvem Možnosti sociální rehabilitace v rámci komplexní péče o 

klienta s psyhotickým onemocněním, kterou píše Jana Smolíková v rámci studia na 

katedře sociální práce.

V Praze dne



Příloha č.2 -  příklad přepsaného rozhovoru 

Respondent D
Celkově v Bao - Problematika PR pracovníka, která se teď řeší, vyřešit, jestli vzít 
někoho z venku, nebo někoho zevnitř, aby tam bylo to nadšení pro organizaci, který 
PR pracovník potřebuje. Asi by bylo potřeba dořešit, a teď se na tom taky pracuje, 
když třeba klient začne chodit do nějakého kursu, a má to zaplacený, a pak přestane, 
protože onemocní, jaká je možnost, aby si to moh nahradit, nebo vrátit mu peníze, 
popř. jestli by si to moh nahradit celý, nebo jen určitou část -  to ještě není dořešený. 
Řeší se to v souvislosti se standardama, mělo by to bejt součástí ústní smlouvy. 
Občas vázne předávání informací v Baobabu -  je těžký, když tu člověk není pořád, je 
tu jen na menší úvazek, zjistit, že s tim klientem už někdo jinej pracoval, aby se moh
zeptat, poradit se.............ale nevim, jak to dělat. Možná skrz ten počítač jak se
zavedlo, že se to píše ktěm  zápisům....ještě sem je teda nevyužila, takže nevim, 
jestli to je přínosem.
Propojení -  potřeba je to je, už jen proto, aby ta organizace byla známá 
v profesionálním prostředí, aby se získávaly nový klienti, zkušenosti i možnosti jim 
tam poslat klienty, když vznikne problém, kterej se u nás neřeší. Teď funguje 
oslovování psychiatrů a v rámci těch návštěv přišli i nový klienti, takže to je důležitý. 
Asi trošku neběží zjišťování konferencí a prezentování Baobabu na nějakejch 
odbomejch konferencích -  což asi zas souvisí s PR pracovníkem. Kontakt s rodinou
-  myslim, že u některejch klientů by to bylo úžasný a přínosný, ale nevim, jakou 
formou to tady závist, aby to fungovalo, protože s rodinou se dá víc pracovat, když je 
to terapie. U těch intenzivnějších programů by to asi šlo, ale nevim, jestli je  pro to 
finanční a časovej prostor. Když to bude jeden člověk, to si nedokážu představit, 
protože to může bejt klient z jakéhokoli programu a potřebuje to řešit s člověkem, 
kdo ten program má na starosti. Práce s rodinou obecně je ale důležitá.
PP-může mít z toho obavy, vždycky přemejšlim, jak to říct těm lidem, jakou formou, 
aby je to nevyděsilo, už jenom ten název příjmový pracovník -  to vypadá, že tam 
budou nějak kontrolovaný, zkoumaný. Vždycky řikám, že je to proto, aby jim  sdělil 
všechny informace, co my tady poskytujeme, aby měli přehled, co můžou využít, a 
co ne. Ale už jenom ty choulostivý otázky nad diagnózou můžou bejt těžký. 
Příjmovej pracovní je mímej název, mírnější už asi nebude, ale spíš jde o to, to těm 
klientům vysvětlit, o co jde -  tady kolega to má na starost...
do PP jsem přidala 3,4 věci za vzdělávací kurz, ty mi tam chyběly a když ten klient 
projeví zájem, tak se na ně příjmovej pracovník ptá, jinak ne a je to na nás, když se 
klient náhodou po roce rozhodne, že si sami zjistíme ty věci -  schopnost soustředit, 
odpoledne, dopoledne, jestli se mu to třeba v souvislosti s lékama někdy zhoršuje, 
schopnost si pamatovat -  abysme tu látku přizpůsobili jemu, jestli třeba potřebuje 
opakování, když ne, třeba potřebuje přestávku, aby se protáh. U těch počítačů i 
jemnou motoriku.

Je jednodušší, když bych to zjišťovala já, aby to bylo aktuální.
Připravenost- zjišťujeme jenom v rámci jeho znalostí, jestli třeba má už nějakou 
předchozí zkušenost....ale vzhledem ke zdravotnímu stavu to nezkoumám. U 
náročnějších programů by to asi bylo potřeba, hlavně u bydlení, snad i Studenta. U 
nás nevim, jak to dělat, spíš tak intuitivně....ale jak to pak říct, že ten člověk na to 
není.
Potřeby -  uspokojujeme jim tu potřebu něco získat, zabití volnýho času, nejakej 
režim. Asi nesplňujem tu potřebu, a ani na to nejsme nastavený, těch terapií.



Vzhledem k tomu, že jsme víc zaměřený volnočasově, tak myslím, že tam není nic 
nutného, co bysme jim  měli poskytovat.
Téma, který není „naše“ -  nabídnout klientovi psychoterapii, možnost, že to může 
zkusit. Možná by bylo dobrý pak rozjet víc ten čase management, aby klient moh mít 
nějakého klíčovýho pracovníka, kterej mu koordinuje všechny ty aktivity, i třeba 
mimo organizaci. Pak by se dokázalo podchytit víc problémů a tomu klientovi víc 
pomoct. Ze třeba každej zaměstnanec by ještě dělal čase managera pro jednoho 
klienta. Jde vo to jestli by ten zájem byl, ale myslím, že by se to rozjelo.. Když bude
jeden čase manager a bude těch lidí moc, tak se to nedá stihnout................. (k
„tématu, co není naše)mě by určitě pomohlo -  možná to tu je, ale ještě jsem to 
nezjišťovala- seznam těch různejch kontaktů a možností, přehlednej, aktualizovanej 
seznam služeb, který nabízí jiný organizace a tam je moct odkázat. Mít ty informace 
v jedný kupě, třeba nějakou malou brožuru, kterou si můžu vzít s sebou (na traveller
-  pozn.autorky)
Plánování -  nedělám, jsme aktivita, která je 10 lekcí v 50 minutách, tam se moc 
plánu tvořit nedá. Dá se tam pracovat s nějakejma osobníma cílema klienta -  řešili 
jsme jak to nadefinovat do standardů, tam tvrděj, že se má zaměřit na osobní cíl toho 
klienta a tomu tu službu přizpůsobit. Což my můžeme dělat jen v malý míře, je 
možný, že tam jde klient i proto, aby měl sociální kontakt, ale ten kurs je nastaveném 
tak, aby předal nějaký informace, nějakou letáku.
Plánování v jiných programech -  otázka, jestli se to unifikovat, pro všechny 
programy, nebo to nechat na jednotlivejch programech, aby to přizpůsobily svým 
potřebám. Možná by bylo fajn mít k dispozici někde zpracovaný určitý nástroje, jak 
zjišťovat cíle, jak tvořit krizovej plán, aby ten pracovník věděl, jestli jde tou 
správnou cestou.
Krizový plán -  my neděláme. Asi záleží, jak se to tomu člověku podá, aby on to vzal, 
že je to pozitivní věc, a že je to možnost, aby něco rozhodoval dopředu. Podat to tak 
tak, že je to pro něj pomoc, a že to není nástroj kontroly, ale že je to naopak pro něj, 
až bude třeba ve špatný situaci, že takhle to chtěl, tak se tomu přizpůsobíme. Tvořit 
když už je novzenej nějakej kontakt, už to nějak funguje s tim klientem, protože je to 
docela citlivá věc. Zase záleží na tom, jak je to propojený s tou službou, pokud by 
bylo v rámci tý služby potřeba, aby se to řešilo co nejdřív, když se něco
stane..... nebo to nechat. Je škoda, když ten program trvá třeba jen tři měsíce, ten plán
pak vyhodit, nebo co s nim. Ale to už záleží na klientovi.
Ukončení služby -  chvíli bejt v kontaktu, aktivně z naší strany, ale spíš jim  otevřít tu 
možnost, že když budou něco potřebovat, aby měli možnost se s tim člověkem 
zkontaktovat a řešit to. Třeba u bydlení a Studenta by bylo asi potřeba -  služba měla 
nějakej cíl, takže by bylo fajn na tom ještě dál pracovat, na tý možnosti, jestli se mu 
podaří najít bydlení....vědět, jestli to mělo ten efekt a pomoct mu v tom  novým 
prostředí. Přizpůsobit to individuálně (časově). Je to i pro, abychom zjistili, že to pro 
ty lidi má nějakej užitek, že se jim  třeba pak lip daří.
Úspěch -  snaha chválit, motivovat, pro to je prostor před a po lekci. Většinou to není 
vidět, že nějak zářej, spíš si myslim, že podpoří jejich motivaci, že si to pak doma 
zkoušej. Máme v týmu snahu řešit, jak je do tý lekce zapojit aktivně. Ale je problém 
v různejch schopnostech klintů, ne každej klient je schopném si připravit třeba 
opakování minulý hodiny. Teď řešíme, aby to nebylo spíš stresující.
Stigmatizace -  nevěděla jsem nic, když jsem sem přišla, ani ty předsudky tam 
nebyly, možná ty obavy tam byly, ale spíš takový obecný, z toho vystupovat před 
lidma. Spíš pozitivní překvapení z toho, že člověku vůbec nepříde, že pracuje 
s nemocnejma lidma. Občas se až člověk musí hlídat, aby neřek nějakou nevhodnou



věc, protože má pocit, že je s kamarádama na výletě...............Myslim, že člověku
pomůže, když uvidí, jaký jsou ty lidi v realitě, že je pozná, uvidí, že jsou to normální 
lidi, akorát maj třeba problém s pamětí. Když má člověk ale motivaci s těma lidma 
pracovat, tak tam asi nemůže mít moc negativních věcí, jinak by to toho nešel. Spíš 
tam může bejt strach, že neví, jak ty lidi budou reagovat, a je  potřeba, aby měl 
prostor ty svý pocity s někým konzultovat, jestli to je takhle normální.
Vztah -  je  to důležitý, hlavně je potřeba bejt v tom  vztahu svůj, nehrát si na něco. 
Musí tam bejt určitě hranice, že nejsme jako kamarádi, ale pracovníci a klienti, ale 
maximální otevřenost by tam bejt měla. Pracovník -  schopnost být otevřený, 
pravdivý, svůj, schopnost komunikace, věřit si. -  vB ao myslim, že to lidi maj. 
Vzdělání -  když jde někdo učit učit angličtinu, nemusí mít třeba psychologický 
vzdělání, ale přečíst si něco o tom, vědět, co je projev tý nemoci, chápat, že to jsou 
lidi, který maj třeba problém si to zapamatovat a když to příště nevěděj, tak to brát. 
Ostatní programy víc pracující s klientama -  je dobrý mít nějakou školu, 
psychologicky nebo sociálně zaměřenou, aby tam tam byla ta práce s lidma.


